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 دوصقلاديع دمحم دوصقللادبع

 ؛«ناسحإلاو هقيفوتو هرب يلاوت ىلع هل ركشلاو ءناعأو قْفو يذلا هلل دمحلا

 هلآ ىلعو :هللا دبع نب دمحم هلسر لضقأو هقلخ ريخ ىلع مالسلاو ةالصلاو

 : دعبو .هاده عينا نمو هبحصو

 ةسارد يهو ؛ثيدحلا سردلاو يبرعلا فرصلإ اهعوضوم ةسارد هذهف

 سردلا جهانم دحأ ءرض يف - هاياضق نم ددعل ىرحألاب وأ - يبرعلا فرصنل

 ةينبلا ةسارد ) ب اهل تنودع دقو «يفصولا جهنملا ينعأ ءثيدحلا يوغللا
 نيثحب ةصالخ ةساردلا هذهو .( ةيفصولا تايناسللا ءوض يف ةيفرصنا

 يف ةينرصلا ةينبلا ةسارد ) ناونع لمحي امهدحأ (م٠٠.7) ماع امهتددعأ

 يذلا يعجرملا ثحبلا وهو (ةشقانمو ليلحت : ةيفصولا تايناسللا ءوض

 ةيقرتلا لامعا نمض ةيبرعلا رصم ةيروهمجب ةمئادلا ةيمدعلا ةنجنل هب تمّدقت

 ملع رود ) ناردعب يناثلا ثحبلاو .( كراشم) دعاسم ذاتسأ ةجرد ىلإ

 . ( يفصو روظنم نم ةيبرعلا يف لالعإلا اياضق ريسفت يف تارصألا

 ثيدحعلا ةرورضب يدانت يتلا تاوصألا ترثك دق هن؛ ىلإ ةراشإلا ردجتو
 يدانت يعلا تاوصالا تلعو :ةيبرعلا ةيوغللا تاساردلا لّقح يف ريوطعنار

 بحرن نحنو .اهروطت بكرب قاحللاو ةئيدحلا تايئاسنلا نم ةدافإلا ةرورضب

 ثيدح وه ام لك فظون نأو ءانثارت نم قالطنالا نوكي نأ طرشب اذهب

 اوت كانه نوكي نأو ءهب ض

 ًاضيأ قفاوت كاده نوكي ناو :تايناسلئاب فورعملا ثيدحلا ةغللا ملعو اندنع

 ؛يوغللا انماظن يف ظوفنللاو بوعكملا نيب
 . اطخلاو باوصلا ريياعمب متهت يتلا ةيرايعملا ةيوغللا تاساردلا اهيف تعقو

 ةيوغللا ةيرظنلا نيب قفا يئارت ره امي ءاقترالن

 يتلا تالكشنا نم ديدعلل ًايدا
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 .ةيفصولا تايتاسللا ءوض يق ةيفرصلا ةينبلا ةسارد

 ةسارد لك ساسأ تاوصألا ملع نأ ةثيدحلا ةيتاسللا تاساردلا تتبثأ دقو

 فرصلا نأ كلذك تعبثأو ؛ةيلمع مآ ةيرظن ةساردلا تناكأ ءاوس ؛ةيوغل

 ةيفرص ةسار ناو تاوصألا ملع جئاتن ىلع ًاميظع ًادامتعا دمتعي يبرعلا
 امك .لشفلا اهريصم ةسوردملا ةرهاظلل يتوصنا بناجلا نابسحلا يف ذخات ال
 ةيرظنلا اهيف ىلجتت يتلا ةيفرصلا باوبألا رثكا نم لادبإلاو لالعإلا لأ تتبثأ

 ت ىلإ فدهت يتلا تاريغتلا ةرثكل كئذر ؛يترصلا ليلحتلاو ةيتوصلإ
 اهل نزاوتلا ةداعإو اهب قطنلا ليهستو ةملكلا

 ددعتل ًاعبت ةيوغللا تاساردلا لقح يف ةفيدحلا تاهاجتالا تددنعت دقو

 مهنمو ؛كويخيراتلا مهنمو :نونراقملا مهنمف ؛ثيدحلا يوغللا سردلا جهانم
 تاهاجما تاهاجتالا هذه ضعب نع قثبنا دقو . نويلباقتلا مهنمو نويفصولا

 ملهو ةيديلوتلاو ةيفيوحتلاو ةيفيظولاو ةيوينبلاك؛اقمعو اصصخت رثكا ىرخأ

 مه مهن ًاجهنم ةيفصولا نوجهتني نيذلا كعلإ مهو نويفصولاو .ارج
 ةعضاوتملا ةيملعلا ةساردلا هذه عوضوم

 نراقملاب ئدب ثيح ؛ةثيدحلا ةيوغللا جهانملا ثناث يفصولا جهنملا دعيو

 براقتلا روهظو رشع نماشلا نرقلا ةياهن عم ةيتيركسنسلا ة لا فاشتكا دعب
 ةيفالسلا ةينامرجلا تاغللاو ةيتيركسنسلاو ةينانويئاو ةينيتاللا نيب حضاولا
 ةيادب عم يخيراعلا جهنملا داسف يوغللا سردلا يف لوحت ثدح مث ؛ةيعلسلاو

 تاروطتلا ةفرعم ىلإ ةجاحلل كلذو ؛رشع عساتلا نرقثا نم ريخألا عبرلا
 عجري يذلا يفصولا جهنملا ىلإ لرحت ثدح مث .ةددعتملا تاغلئا نيب ةيخيراتلا

 نيرشعلا اننرق ةيادب عم ريسوس يد يرسيوسنا يوغللا ىلإ هروهظ يف لضفلا
 رهظ ىعح عزانم نود يناسللا سردلا ىلع ًانميهمو ًادئاس لظ يذلاو
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 دوصقلا دبع دمحم دوصقلاديع

 تايتيتسلا لئاوأو تاينيسمخلا رخاو؟ يف ثادحالا حرسم ىلع يكسموشت

 .21)نرقلا اذه نم

 ءوضلا ءاقلإ :امهلّوأ ؛رومأ ةثالث ىنإ باتكلا اذه ءارو نم فدهأو

 نييفصرلا ليج ينعأ - ةصاخب مهنم برعلاو «ةماعب نييفصولا ىلع فشاكلا

 دي ىلع ندتل ةعماج نم ةيملعلا مهياقلأ ىلع لوصحلل اوثعتبا نيذلا برعلا

 يفرصلا سردلا يف مهجهتم ىلع فوقولاو - ريهشلا يناطيربلا يوغللا ثريف

 ءرض يف يبرعلا فرصنا اياضق نم ددع لوانت : يناشلاو . هاياضق ىلإ رظنناو

 اياضق ريسفن يف تاوصألا ملع رود تايب :ثلاثلا رمألاو . ةيفصونا تايناسللا

 . يفصو روظنم نم كلذو «لالعإلا اياضق صاخ هجو ىنعو «يبرعلا فرصلا

 رمغ ةنراقم دقعل - نايحالا ضعب يف - نورطضم !ذه انلمع يف نحنو

 دافا يذلا ثيدحلا ركفلاو ل

 ناو رخآ بناج نم ليوطلا هخيرات يف يبرعلا يمدعلا ثحبلا هتّمح امث اريثك

 مدعلا نأ ّنظِي يتلا ةيرهوجلا رومالا ضعب ليصأت ضرغب نيريكفتلا نيب ذعبرن

 تاذ رمألا ةقيقح يف يهو قباس لاثم ريغ ىلع اهعدبمو اهعناص وه ثيدحلا

 مثو اهولمهأ برعلا نكلو يرجهلا عبارلا نرقلا ىلإ عجرت ةيثارت ةيبرع لوصأ

 لّصأو اهنع عفادو اهاتبتف نطف دق ثيدحلا مثعلا نأ نيح يف اهب اومتهي

 .هتازجنم نم اهّناك تراصو اهيلع لدو اهن

 ركنأ ال انأف ؛هتازجنمب ذخآ ريغو ثيدحلا ملعلا دض يننأ َنَظُي الا وجرأو

 كلد يف رظني ( ١
 6هموومخ !لمدسنمت كعاو عمد اهاتمهستء انوع. كعهطع مدع ا341 مم 21-28.

 ءاه ةزجوملا ةراشإل هللا نإ ةفطوتلا يف حيضوتلا نوكيسر



 .ةيفصولا تايناسللا ءوض يف ةيفرصلا ةيتيلا ةسارد

 هل تدرأ يذلاو انيديأ نيب يذلا ثحبلا اذه ليندب هنأش نم للقأ الو هلضف

 نم ةدافإلا انيلع مّمحتي هنأ ىراو :ثيدح جهنم ًاثيدح 00

 انريكفت نم هرودب وه دافأ امك هب ضوهنلاو يبرعلا انثارت ريوطت يف هتازجنم

 ليصالا يثارتلا يبرعلا

 يترصلا هريكفت صاخ هجو ىلعو (ه757 :ت) يلصوملا ينج نب نامثع

 ةّبتوصلا هئارآ يفو «بارعإلا ةعانص رسوب موسوملا مّيقلا هباتك يف لكمتملا

 حعفلا يبا ةيبرعلا فوسليف ءارآ نم ددع نم ةصاخ

 «نيللاو الملاو ةلعلا تارصأ ةعيبط يف هيأر اهنمو هتافّلؤم يَنْفد نيب ةثوشبملا

 ءارج ٌملهو :فورحلا نم تاكرشحلا عضومو ؛تاكرخلا نيبو اهنيب ةقالعلاو
 نّيبتي امك ؛هاياضقو لالعإلا لئاسم نم ريثكل ةيترصلا هتاريسفت كلذكو
 بئجعن نأ ًامئاد وجرن اننا ريغ .ىلاعت هللا ءاش نإ ثحبلا اذه يف كلذ
 ءارزإلا ةلواحم :امهلّوأ ؛ثحابلا كلسمب نايرزب نوفقوم وأ نيكئاش نيكلسم
 ام لكب طّبختملا ءارطإلا ةلواحم رخآلاو .اهناش نم ليئقتناو ءامدقلا دوهجب

 انثحب يف نييعوضرم نوكن نأ ديرن - ةطاسب لككبو - نحنف ؛ثيدح وه

 باوبأ ةثالثو :ةفطوتو «ةمدقم يف نوكي نأ باتكلا ةعيبط تضتقا

 يفو ؛(اهروطت ءاهتأشن ؛اهتعيبط ) ةماعب تايناسللا نع تثددحت ةكطوتلا يفف

 يف ءاجو ؛( هروطت ءدتأ 1 نع تن دمت لوألا بابنا

 ءاهتاشن ءاهتعيبط ) ةيفصولا تايناسللا نع لوألا لصفلا يف تثدحت نينصف

 جهنملا روهظو برعلا نييفصولا نع تثدحت يناثلا لصفلا يفو «(اهرّوطت

 روظنم نم يفرصلا سردلا نع تنادحت يناثلا باينا يفو . ةيبرعلا يف يفصونا

 سردلا ةعيبط نع لوالا لصفنا يف تث



 .نييفصوتا نازيم يف يبرعلا فرسلا نع

 نع عيارلا لصفلا يف تثادحتو :يفصولا جهنم ا ءوض يف يبرعل الكلا

 اودعب وهو ثلاثلا بابلا امأر . يبرعلا فرصنا اياضق نم ددعو نييفصولا

 تاوصألا ملعب يفرصلا سردلا ةقالع ) ناودعب

 اياضق ريسفت يف تاوصألا مدع رود ) ناوتعب ينا ! لصفلاو «( ةيفصولا

 تصُخل ةمئاخب باعككلا تمدخو ( يفصوتا جهنملا ءوض يف ةيبرعلا يف لالعإلا

 رداصملا مهاب ةمئاق اهيلي «ةساردلا هذه نم اهب تجرخ يتنا جئاتنلا مهأ اهيف

 باتككلا يف اهيلإ تعجر يتنا عجارم او
 تدصف ام ضعب ققح دق اذه ينمع يف هتمّدق أم دوكي نأ وجرأو اذه

 .مركلا ههجول ًاصئاخ هلمجي نأ لأس؛ هللاو ههينإ

 ينو هنإ ... مركلا نارقلا ةغل يه يتلا ةيبرعنا اذ يلو هنإ ... ميركلا نآرقلا ةغف تلا ةيبرعنا

 .ليكولا معنو انبسح





 ةئطوتلا

 تايناسللا

 اهروطت ؛اهتأشن ؛اهتعيبط





 دوصقملادبع دمحم دوصتلاديعا

رظ هل عضخت امل عضخت نأ نكمي ةيعيبط ةرهاظ اهْنأ ىلع ةغللا ىلإ رظني
 رها

 وق ىلإ يهتتي يملع رابتخا نم ىرخألا ةعيبطلا

 001:0 زوي توجو (ةهافتغ !اهلاذلا61) هينيترام هيردتأ دنع تاّيئاسللاو

 .2 "06 ةينأ

 ملعو «تايوغللاو «ناسللا ملعو :ةغلنا مدع :اهنم ؛ًاحلطصم نيرشعو

 ةغلئا ملعر :ماعلا ةغتلا ملعو «ةئيدحلا ةيوغللا تاساردلاو ثيدحلا تاّيوفسلا

 .17 )رج ملهو ...تاينسللاو تاّيناسللاو ؛ تاّيتسلال ؛ةينسلالاو «ثيدحلا

 ١١ص :ثايناسللا ئدابم

 +11 نع (برغلا دنع ريكعتنا
 له هالةنأتن) ةعلت' ملع# :لوقي ذإ (يزاجح يمهف دومحم ررتك دنا دنع كنذك يهو

 ةيوفنلا ةساردلا نأ اذه ينعيو .يمثع وحن ىنع ةغللا ةسارد وه هتافيرعت طسبأ يف

 !و ةيعرضوما

 يسامنا رداقنا هبعو ؛ل؟ ص تاياسللا سوماق ؛يّدسملا مالسنا دبع د :رظني ()

 -ةلسلس - تايناسنلا
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 ةيفصولا تاينتسللا هوض يف ةيفرصنا ةينبلا ةسارد

 !| ملعب رصم يف فرع دقو

 رغملاو ناتبت يف فرعو . ثيدحلا

 سردلاو :ثيدحلا ةغللا مثعو ءماعلا ةغللا مثعو

 رئازسجلا يف فرعو .ةينسلالاب سنون
 .,(١)تاّيتسللاو تايناسللاب

 - ينرعتا ركفلا ةلجم ! يبرعلا ءامإلا دهعم و م1987 (1) دع - تايناسنلا <
 ةيرغللا تاحلطصملا :يرازمخلا .دو م1818 توريب ؛ةينسنالا نع صاخ ددع
 ةغدئاو تايناسللا ةودب- ةيوغدلا تاحلطصملا عضو لكاشمو ؛ةيبرعلا ةغنلا يف ةثي حلا
 يبرعلا ئراقلل ةمدقم ةفللا ملعو 2, سنوعب ةيفاقثلا ةعبطملا رشن .. ةيبرعلا
 ةغللاب ةينسلالا ةباتكلا نأ ىثإ رمع راتخم دمحا روتك دلا راشآ دقو . 55-55
 لك عباطملا اهجرخت ينلا تاياتككلا ةرثك امهال .نيتذاح نيتلكشم نم يناعت ةببرعلا

 ةّرمتسم ةفصب ةديدج ثاحلطصم لاخدإ نم كنذ ىلع بترنب امو ةيبرعلا ةغنلاب ماع
 ضرامتتل ةريثك تالاجم قنخ هيلع بترث م .حلطصملا طورش اهل رقاوتي نأ نود
 ةرعفلا كباشت :ةيناثلاو . اهيمدختسم نوب كلذكو تاحلطصملا ةذه نوب مداصتلاو
 دادتشا ىلإ ذأ ام نينسلا ثاعم ربع اهدادماو ةثيدخاو ةميدقلا ثاسارذلل ةينمزلا

 عون ءوشنو :مههافملا طالتخاو ثيدحلا حئطصملاو ميدقلا حلطصلاا راصنا نيب عارصلا
 ديهمشلا يف لاقو .نيّيديدجتناب نوُمسي نمو نّيئارعلاب نوُمسي نم نيب كاكتحالا نم
 ةيدسلالا تاحلطصم ٌنإَف بيرعنلا ةلكشم نم يئاعت مولعنا تاحلطسم تناك اذإف
 ةادآ ةيبرعلا ريغ ةخل ذاضتا نم نوكشي نويملعلا ناك اذإو . ديدحتلا ةلكشم نم يناعت
 نيف قرت مل ةببرع ةغئ مادختسا نم نوكشي نيينسلالا نإ ريبعتلل
 يبرع ظفل يف ةببنجالا ميهافملا نومدقي مم نيريشك نأ الولو ءحلطصملا ىوتسم ىنإ

 ,ريثكلا ىلع يبرعلا حاطصملا مهف ضمخل يبروألا هريظنب يبرعتا حنطصملا نونرقي
 لاصنالا نم ّدح ىندأ كانه ناك امو ءعيمجت لماع ال قيرفت لماع حلطصملا اذه ناكلو
 دحاولا رطقلا لخاد رخآو يتسن لب ءرخآ يبرع رطق ينسلاو يبرع رطق ينسلا نيب
 . 8ص ؛ةيجهنملا طبضو ينسنألا حلطصلا

 ةيوغللا تاساردلا ءرض يف ينج نبا دنع تايتوصلا ؛!يرصملا حامفلا دبع :رظني ( 1
  (ةمدقملا )ةرصاعملا ةيبرعلا

 ةصصختللا اهتآ



 ماع سنوت يف تدقعنا يتلا (ةيبرعلا ةغفلاو ةينسلالا) ةودن تذخّنا دقو

 ترثآ ببسلا اذهنو ؛هدحو تايئاسللا حاطصم لامعتساب ةيصوت ما 4

 اذه يئمع يف همادختسا

 هريغ ىلع ةينسلالا حلطصم لّضفي رمع راتخم دمحأ

 .210ىرخالا تاحلطصملا نم

 نأ تظحال دقو

 ملع ىلع - ةيناسنإلا تاغللا نم ة يف - ةثيدحلا تايناسللا زيمتتو

 سيلو ةيملعلا ةيؤرلا ىلع دمتعت اهني ةيرايعملا ةرظنلا يذ يديلقتلا دعاوقل»

 كلذل ؟يرايعملا دعاوقلا ملع اهيلإ أجدي ام ًاريثك يتلا ةيضارتفالا ةيؤرلا ىلع

 كلت «' )ةيضارتفالا ةيرابعملا ةيؤرلا يذ ملعلا كلد نم ضيقنلا ىلع فقن

 وحنلا دعاوق كلذ يف امب :تاغللا نم ةغث دعاوق اهنم جنت مل يقنا ةيؤرل

 انقارتعا عم ءفرصلاو وحنلا لمشي يذلا م

 برعلا ءاملع اهلذب يتلا ةميظعلا
 .هلا همرهفمب وحننا ينعأ :يبرعلا

 هذه ةسارد يف ةمراتلا ةوههتب ؟ويمح

 ءفيرحتلاو نحتلا نم اهنوصو اهتوص'و اهدعاوق عضوو ,رعلا ةيبرعنا ةغبلا

 كلذك . ىرخالا تاغنلا نم ةغل يف ًاليثم اهل دحت نأ لق يتنا دوهجلا كلن

 ةغللا ىلإ اهترظن يف يديلقنلا دعاوقلا ملع ىلع ةثيدحلا تاّيناسللا رّيمعت

 هذهو «نيعم قسن نمض تنفّأت لوألا ماقملا يف ةيوغل تاوصأ اهنأ ىلع

 رفظلل تسفانن ةثالث تاحمصم ةريخألا مارعألا يف ثجارو : ءاتخم دمحأ .د لوفي )١(

 تامئاسننا )و ( ةفذنا ملع ) يهو ةيوفللا تاماردنا لقح ىلع فالطإلا نحب
) 

 اعز نم ددعتا اذه ىنع هفلطتن (ةيسلالا) حلطصم انرعخا دقو .( ةينسلألا )و

 ةلمجل ًاعويش ةثالثنا ظافلألا رثكأ ين هنأ مغر (ركفنا حلطتمملا .0.- اهتم با

 ةيجهنملا طبضو يبرعلا ينسنالا

 . 757 :لالعإلا يف ةينسلا ةنواحم ١ ومحلا دمحأ .د :رظني (؟)
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 .ةيفصولا تايناسللا ءوض يف ةيفرصلا ةينبلا ةسارد

 ةغلل ةرظنلا هذهو ءيّقلتملا ىلإ هلّصوتو دّرجما ىنعملا بلوقت ةعمتجم تاوصألا
 مسرلا نكل و ؛ةئيدحلا تايناسللا لاجم يف نيثحابنا مامدهاب ىظحت يتلا يه

 قلخو توصلا ديسجتل ةلواحم الإ سيلا مهيأر يف - ةملكلل يطخلا

 101 ير

 ةعومجم ةغللا نأ وهو رابتعالاب اري دج ًارمأ ةئيدحلا تايناسللا تزربأ دقو
 يرغللا ليلدلا اذهلو ,يوغت ليئد يه 2" )ةملك لك انأو ؛لئالدلا نم

 اذايو . 7: تاوصالا مدعو فرصنا ؛لاقس هريزيد .
 ةنراحم اومحلا .د :كلذك رظنبو . 5١ص ةيبر

 رربصلا دبع .د :كلذك رظني (1)
 ةبنبلل يتوصنا جهنم ؛نوهاش
 فوسليف نأ ددصلا اذه يف هينإ ةراشإلا ردمت امبو . اص نالعإلا يف ةبنسلا
 ةيملعلا قئاقمحلا نم هدع ىلإ يدرف دوهجمب لصوت دق ينج نب نامدع حتفنا بأ ةببرعلا
 ءامللع اهب فلاخ ينلاو ثيدحلا يوغللا سردلا هررقي ام - ميعب ًانخ ىإ - قباطت ينلا
 ءاملع دنع يوفللا سردلا راسم ليدعت كلذ عم - عيطتسي نأ نود هقبس نمو هرصع
 مامعهالا ينعأ ءانهاه اهددصب نحن ينلثا ةقيقخلا هذه قئافخا كلت نمو :ةيبرعلا
 لوي اممو ؛بوشكنا ال قوطنملا بئاجاب
 «مهضارغأ نع موق لك اهب ربعي تارص؛ اهّنإف اهالح اَمأ 3 :( يه امو ةغلنا ىنع لوقلا )
 :!: : هلوقو
 رظنب ) ثيدحلا يوغللا سردنا

 ةئالدلل ةمالعلا وأ زمرلا ينعي يذلا (51238) حلطصم لامعتسا ىلإ ريسوس يد بهذ (؟)

 ًاظفل (ةملكلا) ىدع
 لالا :امهدحأ ءرخآلا

 باب (7؟, ١ ) صئاصنلا يف هلوق كنذ

 لعفي امك ةغلنا ةسارد يف ةباتكنا بناج دعبتسي هنأ يتعي ١ تاوصأ

 0/80 ص :لالعإلا يف ةينسنأ ةلواحم ؛ومحلا

 نع امهدحأ لصفني ال ناهجو هل هدنع يرغنلا زمرلاو . ىنعمو
 (ةارعنااع) لوثدملا يناثلاو «ةيتوصلا ةروصلا رهو (5ةدنكامكا)

 نومعلا هو متت .لادلا هيلإ انثيحي يذلا ينهذنا روصتملا نع رّبعت يتنا ةموهفملا

 امهنوصحبو «ةبنهذناو ةيتوصلا نيتروصلا نارئقاب (5زهدفلقءدانمدن) هال دفا
 ةئّلعم ريغ ةيطابتعا ةقالع لولدملا ادئا نيب ةقالعلا نأ ىلع لجرلا حنأ دقو
 هرم تيس عذاب :زرذق د3



 دوصقتا دبع دمحم دوصقلا دبع

 ةميق :يأ ؛لولدفا وهو يميق رخآو «لاَدنا ىمسيو يتوص هجو :ناهجو

 ؟لولدم ا ريغت ةرورضلاب عبتتسي - هنم ءزج وأ - ٌلادلا ريغتو ؛هانعمو ليدل

 ةروصلا يف طقف ًاقرف (بئاك)و (ّبْفُك ) نيب قرفلا سين لاا ليبس ىلعف

 'اقملا يف يتوص قرف وه لب - ةيناثلا يف فلألا لوأل بز :يأ - ةيباتكلا

 ىلوألا يف لادلا لمتشيو ؛ةبناثلا يف لاذلا نع ىئوألا يف َلادنإ فالتخا وهو

 ىلع ةبناغلا يفو «(- ب تا

 اًيعطقم نيتظفنلا ةباتك ن
 كك اذكه :فاكلا دعب ةريصفق ةحتف يع
 ديد حف ) :اذكه «ةليوط ةحتن

 تّوصملا لوط يف قرف وه قرفلا نأ يأ ؛(/ه2/ اهل طدزو 0/18 /10) :اذكه

 ف يلي يذلا يلخادلا

 بنك لولدم نال ؛لولدملا يف ريغت ىنإ ى همجح ةلآض عم وهو

 مث هنال ؛ةفلتخم تناك يبرعنا وحنلا نكل بّئاك لولدم نع فلتخي

 لادنا ريغت هثدحي يذلا رثالا نع ثحبيل ينوصلا اهبناج نم ةئاسملا ىلإ رظني

 «توصُملا رّيغت طيضن يتلا دعاوقلا طابنتسا ةلواحمب ىفتكإ لب ؛لولدملا يف

 .2'١طقف يباتكلا اهبناج نم اهيلإ رظن كلذنو

 نوؤشب نيّيدعملاو نيسرادلاو نيثحابلا

 عجرت - ًاثيدح ًامدع اهفصإ - تاّيئاسللا ةيادب نأ ةئيدحلا ةيوغنلا تاساردلا

 : رج جف تافطعنم ةثالث دهش يذلا نرقنا كلذ ؛( " ةرشع عساعلا نإ

 تايئاسنلا ئدابم ؛هينيترام ( 178 ص لالعإلا يف ةينسن“ ةدواحم ةومخا .د :رظنب )١(

 14 كا ص ةماعنا

 ره ثيدح املع رشع عسانلا نرقلا يف ثايناسنلا زعج م مهأ نا

 -ذإ ؛ لبق يذ نم هيلع تناك الل ًافالخ يملعلا ثحبلا جهانخ ةيوغنلا رهاوظلا عاضخنإ
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 ةيقصولا تايناسلا هوض يق ةيقرصلا ةينبلا ةسارد

 ريسلا دي ىلع ةيعيركستسلا ةغللا فاشتكا اهلوآ ؛ملعلا اذه ةريسم يف ىربك

 عم يأ ؛م١ 0/485 ماع يف كلذو ؛( م1054 :ت 087 .00معق) زنوج مايلو

 ةعومجم نم تانراقملل ًاساسأ اهمادختسا مث ؛رشع نماثلا نرقلا ةياهن

 دعاوقلا روهظ اهيناثو .رشع عساتلا نرقلإ ة
 ءاملع دحأ هدٌّكؤي ام اذهو .١2)يخيراتلا ةغللا ملع ءوشن اهغلاثو .ةئراقملا

 بادب عم ةّيبروألا ةّيدتهلا تاغللا

 : دلو ) (6. 59000500) نوسماس يرفج وهو - نيرصاعملا تاّيناسللا

 دبت مث ةغلل ةيملعلا تاساردلا نأ لوقلا نع ينغو : :لوقب وهو - (
 ماع نم ةبيرقلا تاودسلا نأ ريغ ... نيرشعلا نرقلا ينعي - نرلا اذه يف

 - تقولا كلذ يفف ؛ةثيدحلا تاّيناسللا خيرات يف امهم ًافطعنم لمت 3٠

 لك .. اكيرماو ابوروأ يف اههاجنا تاّيئاسللا ترّمغ -. بيرقتلا هجو ىلع
 ناديملا اذه يف رشع عساتلا نرقلا تازجنم نم ريثكلا لعج امث دح ىلع

 .273(ةريخالا تاونسلا يف نويناسللا مامتها نع ادن

 ًاروطت نيرشعلا نرقلا لولح عم ةّيناسللا تاساردلا ترّوطت دقو
 ةرصاعملا اياضقلا و خيراشلا ىمسي نأ نككمي ام نيب لصفلا نكمأو ًاظوحلم

 تاّيناسللا نم لّوحتلا ببسي روطتلا اذه ناكو ؛يوغللا ثحبلا رايت يف
 تايئاسللا مساب ًاضيأ فرعت يعلاو (111560:1نل ااهلثةةل68) ةيخي راشلا

 ١ تايناسللاب فرع ام ىلإ (0زةنطتمهنع - انمهنتا

 ١ص :تايناسللا ئدابم هباتك يف روّدق .د ركذ امك ؛ةيعوضوملا

 )١( :تاّيباسلتا ٌئدابم ؛رودق .د :رظني ص١ .

 . ١ص هروطتلاو قباستلا تاّيناسنلا ىرادم :نوسماس يرفج (5)
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 دوصقمادبع دمحم دوصقلادبع

 مظن اهرابتعاي تاغللا ليلحعب متهت يعلا كلت (5رمعطسد دنع امهم

 نوكت ام ًابلاغ - نمزلا نم ةتّيعم ةبقح لالخ عقاولا يف هيلع يه امك لصاوت

 اهتكلس يتلا ليبسلاك ىرخا تارابتعا ةيأ ىنإ رظنلا نود -

 .0'2نآلا هيلع يه ام ىلإ تلصو ىتح

 ةرضاحلا ةبققحلا

 يد نأ ةيوغللإ طاسوالا يف نيثدحملا نيسرادلا ىدل تاملسملا نم تاب دقو

 يقيقحلا بالا وه (م15117 14 ها0) (36. 1. لع دانعكالتع) ريسوس

 2" ةرودق .د راشأ امك اهدودحو اهجهانمو اهصاصتخا عضو هنأل تايناسنت

 ىتح ةدئارلا ةيوغنلا راكفالا نم ريثكلاب ةيئاسنإلا تاساردلا ىرثأ هنالو

 ةديدج جهانمو مولع اهنم دّنوت ةيملع ةضهنل ًاثعاب تايئاسللا تراص

 ىلإ روك ذم ا بقلتإ هحنم يفو هذه ريسوس يد ةرهش يف لضفلا عجريو

 وهو ؛(©مانتك لع انصعسشكاتونع ععمعتةلع) يسنرفلا ناونعلا يذ دئارلا هباتك

 اهرشن رْسيعي مل ةماعلا تايناسللا يف اهاقلأ تارضاحم ةعومجم نع ةرابع

 ((ةئلعك ههلارت) يئاب زئراشت امهو  هئالمز نم نينثأ نأ ريغ» هتايح َّ

 ةيسيردتلا امهؤابعأ امهتعنم ناذللا (41066 56طعءطهرع) هيهيشيس ريبلاو

 اعإ اررق .- ةماعلا تايناسللا يف ريسوس تارضاحم عامس نم كلت

 هكرت ام ىلإ ةفاضإلاب بالطلا اهبتك يتلا تارك ذملاب ةناعتسالاب تارضاحملا

 ماع باتكلا رشن دقو . 2" )6 تارضاحلا نع تاظحالم نم ريسوس

 ةيزهدجنإلا يف (اتهييدن#ةعو) ةملك لامهتسا نأ ددسعلا اذه يف هبلإ ةراشإلا ردججت امم (1)

 ةينمازتلا تايئاسنلا ينعي يناتنابو ءنيرشعلا نرقلا موهفمب تاّيئاسللا ةداع ينعب

 . 559 ضص :تاّيناسللا سرادم ؛نوسماس يرقج :رظني . ىلوألا ةجردلاب

 . 11ص :تابئاسنلا ئدابم :رظني (؟)

 - 50ص «تايتسللا سرادم :نوسماس يرفج (*)
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 ةيفصولا تايناسللا ءوض يف ةيقرصلا ةينيلا ةسارد

 يتلا ةليسولا حبصأو - ماوعأ ةثالشب ريسوس ةافو دعب يأ 3-35

 ةقيثولا هذه لضفبو ؛يوغللا ركفلا مئاع يف ريسوس ءا
 يف .- عزانم الب - تايناسللا وبا وه ريسوس ناب ءامنعلا فرتعي ةديحولا

 اهلضفب ترشعنا

 20 )نيرشعلا نرقلا

 رقتست داكت ال رمعسم رّوطت يف امئاد يهو ةيعشتم ةيناسنلا سرادماو

 اهبناج ىلإ رهظن ىتح ديدجتلا نم ًاعون اهسفنل بسنتو ةيناسن ةسردم
 هللا ءاش نإ - ليلق دعب حضونس امك ءاهنم ًاديدجت رثكأ نوكت ىرخأ ةسردم

 نم ةسردم أب ريسوس يد دعي له :لوقي لؤاست انناهذأ ىلإ ردابتي دقو
 تايناسلل با هّناآل !يفنلاب نوكعس - عبطلاب - ةباجإلاو ؟سرادملا هذه
 : دلرز (900809 5ةصومم) نوسماس يرفج لوقي ًاعيمج نيّيناسللو
 :«تايناسللا سرادم نم ةسردم ةّيال ابا عقاولا يف سيل ريسوسف١ م5
 نع هرصانع فرعن ماظن ةيئمازتلا ةغللا ةلاح نأ ةركف انرابتعا يف انذخأ ولو

 نوُيريسوس ًاعيمج اننإ ادلق اذإ باوصلا اتبناج امل هدادضاب انتفرعم قيرط

 ماع رصنلا ديجمو يزاغ فسوي همجرت رم ةدع ةيبرعنا ىلإ مجرت باتكلاو )١(

 ما 448 ماع شواشلا دمحمو ةتيجع دمحمو يدامرفلا حئاص همجرت مث 4
 ماع زيزع فسوي ليئوي همجرتو ؛ ألا يف سورد ناونعي سنون يف ردصو اعلا

 ىلإ باتكلا مجرت دقو . ماعلا ةغللا منع نارنعي دادغب يف ردصو ًاضيأ م48
 ةقرعملا راد نع ةيردنكسإلا يف ردصر نيعاركلا ميعن دمحأ اهنع همجرت مث ةيزيلجتإلا
 210 ص :تايناسللا ئدايم :روذدق . د رظني . خيرات نودب ةيعماجلا
 يرفج باتكلذ هتمجرت ددصب وهو ةّبك دايز دمحم همجرت يسنرقلا ناونعلا اذهر
 ةماعلا تايناسنلا يف ةسارد ىنإ - ( 7ص تايناسللا سرادم ) نوسماس

 -قباسلا ردصُارظتي (1)
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 دوصقللاديع دمحم دونمقلا دبع

 ابوروأ يف ىوقأ ناك ريسوس يد ريثأت نأ ًاحضاو رهظ داقف اذه عمو .00١2نآلا

 نع فلتخت ةيكيرمألا تايناسللا نأ يف ببسلا وه اذه ّلعلو ءاكيرمأ يف هنم

 ةيوحدلا تاقالعلا ىلع مهمامعه! نوزكري نوّيكيرمأالاف ؛ةيبوروالا تايناسلنا

 ةّيسأرلا تاقالعلا ىلع نب رب امتيب (52 هلع :ءامل1وم) ةيمنألا

 47 ةوويسمةبس ئرئج زيت دْيحا ىلع (طويهفنعماتع ءاقاتممز

 عضو ىلإ ىعس قيمع ريظنتب رك ذلا قباسللا ريسوس يد لمع زاعم' دقو

 ةيتاسنإلا تاغنلا فصو ىلع زيكرتلاو ؛يوغللا ليلحتنل ةيجهنملا سسأل

 ةرّثؤملا لماوعلا نع ثحبلا كلذكو :تافللا نيب ةكرتشملا تاّيلكلا ىنإ لوصونل

 او ةيفارغجلاو ةيعامتجالاو ةيسفنلا لماوعلاك ّيوغللا طاشننا يف

 .(؟)اهنع ليخد وه ام لك دبنو ةغللا سرد يف ةيوغللا جهانملا

 تاهاجُا اونوكو ًاظوحلم أرّرطت هتيرظن او ررطو ريسوس ذيمالت رشتنا دقو

 ىلع راصتتقالا

 رهشأ كاهو .ةيوغللا سرادملا اهينع قلطأ اكيرمأو ابوروأ يف ةزّيمتم ةّيرغل

 :2؟لسرادملا ثنت

 ماع اهراكفأ لوأ ترشنو م315١ ماع تنّوكت دقو :2* )غارب ةسردم )١(

 اهزيكرت ناك نإو (1005ء1ةمإا08) يفصولا ربسوس يد جهنمب تمدهأ دقو ل

 وسماف يرفع 98

 قياسلا ردصملا رظني (؟)

 ةكدابم ةرودق .د :رظنب (؟)

 «نرافللاو يخيراشلاو يفصولا ةغلنا ملع يف ؛نيدسح نيدلا حالص .د ؛رظني ( 4)

 يعل م ص
 سرادم ؛نوسماس يرقسجو 918 ص ؛تايناسللا ىلإ لخدم ؛راولبإ دلانور :رظني ( هز

 8:9 ص :تايئاسللا
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 .ةيقصولا تايئلسللا ءوَض يف ةيفرصلا ةينبلا ةسارد

 - مولعم وه امك (70000108)) يجولونوفلا بتاجلا ىلع ةيوفللا اهتسارد يف
 ايجولونوفلا ٌئدابم باتك وه ةسردملا هذه ئدابم صخلي يذلا بامكلاو

 ةسردملا هذه ةدمعأ مهأ نمو . م585١ ماع غارب يف روشتملا يوكزمبورملا
 3ائاماوت 5هععزتعاعط) يركزتبورت شتفيج ريس يالوكيت ناّيسورلا ناّيوغللا

 80080 ) نوسبكاي شئيفوبيس أ نامورو ( ما 918-145 ١ ) (1,هانطءاامإ

 , ما مهت : دلو ) 0وأم تعط 1ةعامطكمم)

 ةسردم هيف تراس يذلا ءاجتالا سفن يف تراس دقو :اسنرف ةسردم )١(

 اهداؤر مها نمو . ةيخيراتلاو ةيفصولا ايجولونوفلا لوح اهثوحب ترقترف غارب
 :ماهتجركو ,( م504١ ديلاوم نم ) (ةسوت# 81ةعال»ع[ ) هينيترام هيردنأ

 .(8عوتتعالق116) تسنفنبو

 اهلامعأ لوأ ترشنو م١197 ماع تسسات :نجاهنبوك ةسردم (؟)

 فيلسمله سيول يكرامتادلا يونلا اهّداور مهأ نمو . م1997 ماع
 ماع وه ام فصوب ةسردملا هذه معهتو .(م1975 : تاز (طمهاننك ظةعاتطكلعا)

 .تاغللا عيمج ن كرتشمو

 تاساردلا ةسردم يهو (ندنل ةسردم ىّمستو) ةيزيلجنإلا ةسردملا ( )

 : "| يوغللا اهسسؤمو اهدئارو
 تايناسللا نم لعج نم لوأ وهو «ندنل ةعماج يف تايناسلل ًاذاتسأ ناك يذلا

 تاباتك تزكرت دقو .ىمظعلا ايناطيرب يف اهب ًافرتعمو ةيملع ةسارد ةيقيفحلا
 دق - هذيمالت نم- هدعي اوءاج نيذلا نكلو ءتاوصألاو ىنعملا يف ثريف

 دقو ءوحتلاو تادرفلا بناج ىلإ كلذك اوقإ
 يفيظولا ىحنملا مهتاباتك تذختأ

 .رفألاو ةيقر

 نيبناجلا نيذه يف اوعّسوت

 كلذ ىلجتو ةسردملا هذهل ةمس حيصأ يا
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 عم لماعتي يفيظولا ىحنملا اذهو ؛يوغلل' ليلحتلا نم ةديدع رهاظم يف

 ىرتسملا :ةغللا يف ةفاتختا ةمظنآلا لثمت :وغللا ليلحتلا يف تايوتسم ةعبرأ

 وه يذلا يلالدلا ىوتسملاو ءيوحنلا ىوتسملاو ,تادرقملا ىوتسمو ينوصلا

 روحم ؛نيروحم ةغلل نأ ثريف ىريو .ثريف دنع يفيظولا ليلحتلا ساسأ

 يأ ؛(!ةعمفتومهتع عامان مدع ةيسأرلا تاقالعلا هلثعو 59160 ماظنلا

 (8:؟ال<ءانبلا روحمو . يفرصلا ماظننا يف ميسفتلا ينابم لغم ؛ةغللا تباوث

 ىلع ثريف راس دقو (59ل8:ةعئهانع 26اة!1055) ةيقفألا تاقالعلا هلغميو ةانكع)

 ةغللا ملع نأ دّكأو . ةغللا لجأ نم ةغللا ةسارد يف هدّياف ريسوس يد جهنم

 ثادحألا جالع نم ثحابلا نّككمت يتلا ثحبلا بيلاسأ نم ةعومجم الإ وه ام

 ملعك ؛رخآ ملع نع عرفتي الو َلقتسم ملعلا اذه نأ لجرلا دّمأو ةيوغللا
 سردت ةغللا نأ ىريو . ىرخالا مرلعلا نم امهريغ سفنلا ملع وأ عامتجالا

 ةطسردم هعابثأ عم سسؤي هارن اذهلو ؛ةيعامتجا ةيلمع نم ًاءزج اهرابتعاب
 .ةيعامتجالا ةيرغللا ةسردملا اهيلع قلط؛ ةدي دج ةيرغلا

 5692 ) ساوب زئارف اهمالعأ زربأ نمو :ةيعيزوتلا ةيكيرمألا ةسردملا ( هز

 تناكو ةأقتسم ةروصب اكيرمأ يف تايناسللا رّوط يذلا (م ٠ ثرز (هةك

 دراردإو ءاهيناوج نم ريثك يف ريسوس يد تايناسلب هبشلا ةديدش هئاّيئاسن

 جهنملا سسؤم دعي يذلا (810ن35618) دليغمونبو :(80:هتل ةةجاض ريباس

 «يعيزونلا تايناسللا جهانم هباتك رشن يذنا

 هيف ضرعتسا م١ 55١ ماع 2عاطتملك 0, دانتنءانتفأ انععانتكاأ نو - يوينبلا

 رود نأ حضوأو :يعيزوتلا جهنملا



 .ةيفصوتا تايناسسللا ءوض يه ةيفرصلا ةينبلا ةسارد

 مارفا ريهشنا يكيرمألا يوفنلا اهسّسأ :ةينيوحتلا ةيدينوتلا ةسردملا (1)
 يف ًاديدجت نيناسللا رثكأ وهو

 هدارفناو هروهظ دعب تايناسللا ةيمهأ تد

 رشن نيح م981١ ماع ذنم كلذو ءفّينو دوقع ةعبرأ ةليط ةيناسللا ةحاسلاب

 مايق ىلإ ىَدأ أدي دج ًافطعنم تايناسللا تذخّناو ةيوحنلا ىتبلا ريهشلا هباتك

 راظنا طحم ةيدينوتلا يكسموشت ةسردم تحبصأو ؛ملعلا اذه يف ةروث

 .ضرالا عاقب ىتش يف نيثحابلا

 نكمب ةددعتم ةيجهنم تاناكمإ نيثحابلاو نيسرادلل تايناسللا حيتنو

 كيلإو ؛اهتامس صالختساو اهفينصتو ةيوغلنا رهارظلا دنع اهكولس

 :ًارخؤم رمالا هيلع ٌرقتسا ام ىلع ًايخيرات ةبترم ةيناسللا جهانملا هذه

 .نراقملا جهنملا ١

 . يخيراتلا جهنملا 9 ١

 . يفصولا جهنملا -*

 .يلباقتلا جهنملا --4

 هبو ءثيدحلا ةغللا ملع جهانم مدقأ وه ((0019م521106) نراقملا جهنملاف

 (80مم) برب دي ىلع رشع عساتلا نرقلا يف هراهدزا رصع يوغللا ثحبلا ادب

 نمض رثكأ وأ نيتغل نيب تاقالعلا ةساردب صتخيو .20(م18317:ت)

 ًاددع مضت يتلا ةيبروألا ةيدنهلا ةعومجماك ؛ةدحاو ةّيوغل ةرسأ وأ ةعومجم

 عرفلاك ةددعتم عورف اهلو ابروأ ىلإ دنهلا نم ةدتمملا تاغللا نم ًاريبك

 سويئروك جرومجو 20. 3/ةهللعع رلوم سكام
 هل 5كلعةعطع# رشينش تسغوأو ©6.0اماةالكا



 دوصقملادبع دمحم دوصقلا دبع

 اريإلا عرفلاو يفالسلا عرفلاو يدتهلا

 ١! ةيماخا ةيماسلا ةعومجاكو

 ةفلدخما اهفئاظوو قحاولناو قباوسلاو نازرألاب قمتي ام لك ًالوانتم ةملكلا

 ؛ةدحاولا ةيوغللا ةعومجملا لخاد رثكأ وأ نيتغلا

 مسا وا «لاعفالا ةينبأ ةسارد اذكر «ةيماسلا تاغدلا يف رئامضنا ةساردف

 مدع لاجم يف لخدت تاسارد اهلك ءردصملا وأ ءلوعفملا مس! وأ ؛لعافلا

 ,2؟0نراقملا فرسلا

 نمزلا ريع يوغتلا روطتلا ةساردب ّصتخي (08!1115هق) يخيراعلا جهنماو

 !| ىلع فوقولا لالخ نم

 ةساردف ؛ةغللا يف ةرئؤملا

 تايطعملا لكو يملعلاو يفاقثلاو يعامتجالا .

 رصع ىلإ رصع نم ةيفرص ةغبص وأ ءانب رّو

 عومجلا غيص ةسارد و كلذكو . يخيراتلا فرصلا ملع تاعوضرم نم عوضوم

 ةفلتخا ةيوغللا تايوتسملا يف اهعويش ةبسنو اهعيزوت عب ,رعلا انتغل يف

 .2146 يخيراتلا فرصنا ملع تاعوضوم نم عوضوم نورقلا ربع

 ةعللا ملع ىلإ لخدم ؛يزاجح .د :501 .190ص ةغنلا ملع ؛يفاو .د :رظنب (

 ؛رودق .د !71-ة صا .173 تاّيئاسنلا

 .قباسلا ةرودق .د 45-47 لخدقل ؟يزاجح .د ال0١ -.1 ةغلثأ ملع :يفاو .د :رظمي (1)

 57ص «لخدملا ؛يزاجح .د :رظتي (*)

 58 ص ؛قياسلا ردصملا رظني ( )
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 .ةيفصولا تليتاسللا ءوض يف ةيفرصلا ةينبلا ةساردا

 خيرأتل ةئيسو يخيراتلا جهنما نإ - لامجإلا هجو ىلع  لوقلا نكميو

 كلت ىلع قلطأ دقو .رصع ىلإ رصع نم اهتاريغت دصرو اهرهاوظو ةغللا

 ةغللا ملع حئطصم ةثيدح ةيملع لئاسوي ىحنملا اذه وحتت يتلا تاساردلا

 2١ زك ممل !امهنتقانع يخيراتلا

 ةيوغللا رهاوظلا لك يملعلا سردلاب لوانتيق 265876106 يفصولا جهنملا امأ

 رخاوأ هملاعم تحضتا دب دج بولسأ رهو اهتئيبو اهنمزو اهلاجم ديدحت دعب

 أدب هيلإ اعد نيرشعلا نرقلا لئاوأو رشع عساتلا نرفلا (8 ..31311)يترام نوطنأ ةبا

 ىلع يجهنملا بوئسألا اذه موقيو .ريسوس يد دنانيدرف مث (م1914 :ترا

 نع ديعبلا يملعلا فصولابو ةددحم ةيتمز ةرثف يف ةيوغللا رهارظلا ةسارد
 يف نييوغللا نيسرادلا ىدل بولسألا اذه داس دقو .ةمقبسملا ةب رايعملا ماكح الا

 نرفلا طساوأ ريسوس تارضاحم ةيقيقحلا ةميقلا فاشتكا ذئم ملاعنإ ءاحنأ لك

 .2")يفصولا ةغللا ملع هيلع قلطأ دقو نيرشعلا

 هنوثبتي نيذلا ءالؤه مهنم صخأو ؛جهنملا اذه باحصا مهو - نويفصولاو
 تايناسللا تاعاطق نم عاطق ىوتسم ىلع ةيوغللا م مهتاسارد يف ًاّيملع ًاجهنم

 ةعضاوتملا ةيملعلا ةساردلا هذه عوضوم مه - يفرصلا عاطقلا وهو ؛ةئيدحلا

 زواجتلا نم ردقب - اهيلع قلطن ةدحار تحت ءالؤه لك عمجن نأ نكميو

 ءاسلنا ئدابم ؛روّدف .د رظني )١(

 قفحو يديلفتلا يخيراتلا عرفلا يف تابناسل ملامك هبيردت ىّقلت دق ريهشلا يفصولا
 .لاجنا اذه يف

 ريصوص يد نأ هبلإ ةراشإلا ردجت امو .؟؟سص

 ًازّيمتم حاجي

 :لخدملا ؛يزاجح .د كلذك رظنيو . ١١ص :تايناسللا ٌئدابم ةرودق .د رظني (1)
 5+ صا

 اذ



 هوصقلادبه دمحم دوصشاادهع سس ص سس سل

 ىلع ًاّيصنم اذه انلمع نوكيو «يقرصلا يفصرلا ها الا ةلظم - حماستلاو
 اياضق نم ددع ىلع مهجهنم قيبطت عم

 يف يفصولا هاجتالاو :ناونعلا اذه نوككي نأ نكمي كلذيو «يبرعلا فرصن'

 يفصولا هاجتالإ اذه ةسارد

 جهنم ءوض يف ةيفرصلا ةينبلا» :يلصألا ناونعلل ًاليدب «ةيفرصنا ةيئبلا ةسارد

 ةدقارسفم دوكايؤا + ةيفضولا كازئامللا وه ناونعلا يف دوصقملا جهنملا

 :يطصولا جهبتا

 اسللا جهانملا ثدحأ وهو (00801ة50006) يلباقعلا جهنملاو

 زاجح يمهق دومحم روتكدلا ركذ امك ؛ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب

 فدهب مالكلا ن

 :ةساردلا امهيلع ىنبت نيذفلا نيفرطلا نيب ةيعوضوملا قورفلا ىلإ لوصونا؛
 :رتسم وأ نيتجهت وأ نيتغل يملعلا سردناب لوانتي

 تايوعصلا ىلع بلغتلا تالواحم نم ةئراحم رمألا ئداب يف هتاشن تناكو

 وكت نأ هيف طرشي ال كلذلو ؛اهب نيقطانلا ريغل تاغللا يمّلعتم هجارت يتلا

 لب

 ىرخأ ةهج نم ىحصفلا ةيبرعلاو ةهج نم ةيزيلجنإلا يف ةلمجلا صئاصخ

 يتلا ةساردلاف ؛ةدحاو ةيوغل ةرسأ ىلإ يمدنت يتلا تاغللا اردلا ةساردلا

 جئانن نم ديفت ةيلباقعلا تاساردلا نأ ةظحالم عم 2" !ةينباقت ةسارد

 ةدامل صئاصخ ىلإ فرعتلا دعب الإ نوكت ال ةلباقملا نال ؛ةيفصولا تاساردنا

 مشعف - ةساردلا تايوتسمب فرعت

 ؛لحدملا ؛يزاجح د كلذك رظديو . 1ص

 84 يم .قياسفا ردصلا

 ع



 ةيفصولا تايناسنلا ءوض يف ةيفرصلا ةينبلا ةساردا

 فرصلاو (78080108ا) يجولونرفلاو (58066/3ن5) كيتانوفلا - تاوصألا

 ء(قزصافم) وأ (6ةصصقك) وحنلاو ,!للويمطم1083) يجوئوفروملا وأ

 ادبي يناسللا ليلحتلا نأل - يدعاصتلا جّردتلا اذهب (565ةماانعو) ةلالدلاو

 ةلادلا تادحولا وأ تاملكلا نّوكت يتلا ىلوألا رصانعلا اهرابتعاب تاوصالاب

 بيكارتلا ىلإ لقتني مث ةقيظولاو لكشنا ثيح نم ةمئكلا ءانب يف رظني مث

2 595 1000 
 2 )يقايسلا وأ يمجعملا ىنعملا ىنإ لقتني مث



 لوألا بابلا
 ٍ يفصولا هاجتالا

 (هروطت .هتأشن ؛هتعيبط)





 لوألا لصفلا

 (اهروطت ؛اهتأشن ؛اهتعيبط :ةيفصولا تاّيناسللا)





 دوصقل ادبع دمحم دوصقللا دبع

 (1طع فرم صدت لتعم دمعاطمل) جهنملا

 تايناسنلا ءاملع نأ ينعي اذهو ؛ثيدحلا ىتاسللا سردلا جهانم مدقأ ناك
 ينعي ادهو ينا سردلا جهانم م

 ردي - نيرشعلا نرقلا لئا

 نأ ىلإ ١ ةعطوتلا يف انرشأ

 أو رشع عساتتلا نرقلا يف - اوناك

 ملا جهنملا اذهب اهنوفحبيو ةيفرصلا

 كنذ ىلإ راشأ امك ؛كاذنآ يوغللا ثحبلل رّرصتملا ديحولا لكشلا ناك

 كلت يف تايناسللا ظفل قالطإ ناكو . 2" )يزاجح يمهف دومحم روتكدلا

 نم ةنرافم ةيمدع ةسارد ةدحاولا ةرسالا وأ ةدحاولا

 ناك امك- ةيميتناميّسلاو ةيبيكر

 تاغل نم ًاريسك ًاددع مضت يتلا كلن ةيبروألا ةيدنهلا تاغدنا ةرس؟ عم ناشنا

 مضت يتلا ةيماسلا تاغدلا ةرس' عم كلذكو ءابروأ ىنإ دنهنا نم دعمت ينلا ةقطنللا

 ىتح رحنلا اذه ىلع رمألا لظو .ةيداكالاو ةيمارآلاو ةيشبحلاو ةيربعلاو ةيبرعلا

 (5.2 8ةللككالل#) رسيسوس يد دئانيدرف ريهشنا يرسيوسلا يوغللا تبثأ

 عاطف : يهو ةعبر' ثيدحا يباسلنا ردنا تاعاطق نأ ىلإ كنذك اهيف ان

 ينرسعلا عاطقلاو (70006665) كيتانوفلاو 6!مهدادعز) ايجولونرفنا - تارصألا

 بيكارعنا عاطقو :(9/10مطماسوز) يجول

 هذه دحأ ىلع انهاه ٌبصنتس انتسارد نكلو .(5عرفصاف) ةلالدلا عاطقو كرس
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 مساب يناسللا سردلا يف فورعُا

 ةئيدحلا تاهدجتالا دحأ ىلع ءوضلا ءاقلإ فدهب :يجولوفروملا عانعقلا وهو «تاعاطقلا

 . يفصولا هاجنالا وهو ؛هتينب ةصارذ يف

 93ص «ةيبرعلا ةغلفا ملعو 25ص لخدللا :رشني (؟ )

0 



 ةيقصول؟ تايتاسالا ءوض يف ةيفرصلا ةينيلا ةسارد

 وو ةغللا يف هتاساردب ةغللا ثحب ةيناككمإ

 ةيوحنلاو ةيفرصلاو ةيتوصلا اهتينب ىلإ فّرعتلاب كلذو

 يب 2')يفصولا ثحبلا اذهو

 طلخي نأ هل زوجي الو ءاهنيعب

 ىلعو ؛(5ب”ءااقولع) حلطصم ةيقصولا ةساردلا ىلع قلطأ دقو . ةفلتمغا

 لمعتسا نم لوأ نوكي كلذبو ؛(©ةةعهتد»نع) حلطصم ةيخيراتلا ةساردلا

 2" ةنيحلطصلا نيذه

 ةينمز ةرتف يف هنيعب يرغل ىوتسمب هدنع

 تايوتسملا نوب طلخي وأ ةينمزلا لحارملا نب

 يخيراتلا جهنملا لظو ةيفصولا اهتقيفر نم مدقأ ةيخيراتلا ةهجرلا تناك دقو
 كلذو !نمزنا نم ةر ساردلا يف ادئاس (86 115هرلعفل مءاط60) ًالئقلاا

 ن'رودلا ةريثك ةعئاش ةيسنرف تاحلطصم ةثالث نيب انهاه قّرغن نأ نم نوكي دقو )١(

 طلدمتماناتعماع «فصولا 0اوهجاوانمد «يفصو 2زوهمةانك : يهو نيبوسفتلا ةنسلا ىنع
 هما نيعبإ اناحاشكابب مددستي ناصر يسا الرا ةتنانرلا
 ةقوطنلل ةغلتا ةعيبط راهظإ وأ كاردإب ةداع طبتري يذلا ليطحتلا جهنم ينإ ريشبت ( ةفللا

 (©ههجان) ةنودصم نم ةذوخاملا تامامتها ةبآ

 تارابعلل يبهكرتلا ليشمتلا ىلع قلطي يناثلاو .ةيخيراث
 كلن جامدإ دعاوف كلذكو «ةيفرصلا تادحرلن ةنّوكفا ةينوصلا تادحوتا وأ تارابعللا

 ىلإ فدهت يتلا ةيوغتلا ةيرظنلا ىلع قلطتا مايو ةيفضرف كنور

 يرايعم دصف لك نع ةديعب

 ةنّوكملا ةيفرصصلا تادحولا

 .ةنودملا كلت تارابع
 لوتس اهياجددك ©( ةلاث ] ©ةءاتمهممتعع 3ع اتموشاتوباع ءا ةلعمكمزعممعع شم اممودمع

 ماعاد. اهمداسدع, 1994 . مم - 138-139.
 دارظني (9) وحنلا ؛ركي حالص .دو .7548 -75 ص ةيبرعتا ةغئلا منع !

 50-251 ص .يركلا ذآرقلا لالخ نما



 دوصقل ادبع دمحم دوصقللاديعأ ب

 لخدت يخيرات روطنل ةديلو ةغل لك ناب كا تايناسللا ءاملع ناميإلا

 رثكأ - مهرظن ؤم هيف .و نم - ةغللا تناك مث نمو . 1 )ةنيابتم ةديدع تا

 .3”2خيراعلا لضفب الإ

 بناجلا ىلع زيكرتلا حبصاو هاجتالا رّيعت دحلا

 ريسفتن ةئباق ريغ ىرخأ ةيعامتجا ةرهاظ ةيأ نم

 ايناسللا رونعت عمو

 ثحبلا بولسأ يف رّوطت كلذ عبتو يخيراتلا بناجلا نم الدب يفصولا ينمازتل

 ةعماجلاب بادآلا ةبلك يف ىردب ةثيدحلا ةيوغننا ةماردلا نم غرفلا !ده )١(وقد

 هذه تخسر - ةيقرشلا تضنناو ةببرعلا ةغلذا مسق - ةبرصملا

 ةيرصملا ةعماجلا مهتمدقتسا نا نم ههمظعم نيقرشتسما نم ددعب تطبتراو

 دق ريخألا اذهو. رسارتشجربو :هداشو «سوارك لبو ؛نامتبب ونأ  مهنم ؟اهب سبر تلف
 باوثلا دبع ناضمر .د اهعمج (م1414) ماع ةعماجلا يف تارضاحم ةعومجم ىقأ

 اذهل لثم ريخ نحب باتكلا اذه دعبو .ةيبرعنا ةغلذ يوحننا روطتنا هناونع باتك يف

 نلؤم ا اذه نم هضرغ فذؤم ا نيب دقو ةيماسنا تاغلنا هقف يف نراقملا يخحيردتلا هاهنالا

 ةببرعلا ةغنثا ىلع ًاقبطم نراقملا يحيرا

 ةساردلا هذهب ًامسعها دج ىمش

 آلا نم ددع تاباثك يف تابماسنا



 ةيفصوتا تايناسللا موض يف ةيفرصلا ةيتيلا ةساردا

 نم ةيعامتجالا تاّيئاسللا ملع همّدق ام لوقأ ام ىلع ًادهاش كيفكيو يوغللا

 يف ةفلتخلا ةّيوغللا تامسلا ةساردن ةيناديم ةيلمعو ةيملع جهانمو بيلاسأ
 ةلواحمو تاعامجلاو دارفألل يعيبطلا يوغللا كولسلا فصوو حيحصلا اهراطإ

 ىلع زيكرتلا حبصأو «يوغل عيونتو لدابتو ريغت نم هب فصَقي امي كلذ ريسفت
 نكمب الو ؛ةيعامتجالا ةايحلاو ةغلتمما اهطا نيب رمتسملا لعافتلا ةسارد

 فالتخا ريسفت نكمي الو ةيعامتجالا لماوعلاو فورفلا نع لزعمب ةغلئا ةسارد

 2١. !لماوعلا كلت لثم ىلإ عوجرلا نود اهتامسو اهرهاوظ
 نال ؛يخيراتلا نم رثكأ يفرصلا سردلا يف يفصولا جهنملا داس دقو

 جهدملا وه نوكي ال دقو هبلطي ام ىلع ثحابلا فقوي ال دق يخيراشلا
 نكمب ال ثيحب ضومغ هفنتكي ةيبرعلا يف تاملكلا خيرات نآل ؛بسانملا
 فشكلا وأ ام ةملكل رّوطتلا ةعباتم ةلواحمف :ةلوهسي تاملكلا راسم عبتت
 همعدت ال يذلا سدحلا وأ نظلا ىلع نايحالا رثكأ يف دمتعي اهخيرات نع

 نم نكمتي ال يخيراتلا ّنألو 2" )ةسامح دمحم روتك دلا ركذ امك-. قئاثولا

 .(57ةيبرعلا ةغللا اهب عتمتت يتنا ةيوينبلا صئاصفملا ريسفت

 )١( ص ةرصاعملا ةيبرعلا تاجهللا ةساردن يملع لخادم وحب ؛داوجلا ذيع ريفش نسح :رطني /

 تيوس يرنه نيرشعلا نرقلا لئاوأو رشع عساتنا نرقنا يف زيلجتإلا نييوغللا زربأ نمو
 ) : 1845-1912ةيوغللا ثاساردلابو ةّيحلا تاغئلاب ةيانع رثكأ ناك يذلا (ةاعومو 5سدعإ

 عساتلا نرقلا يف ايناطبرب مهتبجنأ نيذنا لئالقلا تايئاسدلا ءاملع نم وهو ونا
 يف ىمعت تناك يتلا ةيخحيإ ة) تايباسلللا ةسقانمل رشع
 . 5078 ص : ينرعتا ئراقتل ةعدقم ةغللا

 إلا ةرهاظ هثحب يف ( ؟)
 . 4ص :ةيبرعلا يف تئاوصلاو تماوصنا :هثحب يف بابلا كد رفعج راشأ امك (7)
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 ماع ترشت يعلا ريسوس يد تارضاحن تاك دقو

 ©0انكذ 4 انه- ماعلا ةغللا ملع يف سورد :مساب تاونتس ثالشب هتانو

 ءيفصولا جهنملاو ةيوغللا تاساردلا روطت يف ريبك رثأ عاتتوانوانع عممعسشلع

 جهتملا ةركف بحاصو ثيدحلا ةغللا ملع سسّؤم ملاعلا اذه دعي كلذتو

 مهتاسارد يف ًاساسأ هوذخّناو نرقلا اذه يف نوسرادلا هب ىنع يذلا قضوا

 انيكك اًيلكش ًاجهنم هتارضاحم يف عضو دق ريسوس يد ناكو ةيوقللا

 ملع يف (سفلع 2و ءاسن : 1917-1858) ماكر ود ليمإ رظن ةهجوب هيف ًارثاتم

 230عامتجالا

 هعم قفتاو سيردنفو نومارجو هييم نارطنأ نم لك ريسوس يدب رثأت دقو

 .6 7 !ةيعامعجا ةرهاظ اهنأ ىلع ةغلل هترظن يف هييم ناوطنأ

 ًاكمهنم ريسوس يد ناك يذلا تقولا يف هنأ هيلإ ةراشإلاب ريدج وه اممو

 عساشلا نرملا نم ةريخألا تاونسلا يف ينعأ - اي وأ يف هراكفأ ةغايص يف

 اكيرمأ يف ومدت ةّينمازعلا تاّيئاسنلا تناك- نيرشعلا نرقلا علطمو رشع

 ارعسلا .د ؛11ض ةيوغت تاسارد ؛بولطم دمحأ .د :رشني (!)

 قلل

 ةمادقم ةفلنا ملع ؛
 51/94 ص : يسرع

 ىلإ ماعلا ةغئنا ملع حلطصم عجري 3 :14-13ص لخدما يف يزاجح .د لاق

 نأ ريسوس يد لواح دقل .ريسوس يد يرسيوسلا يوغللا اهاقلأ يتلا تارضامغا

 .يضمارتقا و ةيفتصولا ةعللا ملغ نع ًالبصغت ثّدَحو اهتليظوز ةغنلا ةحيبط لوانني



 ةيفصولا تايناسلا ءوض يف ةيفرصلا ةينيلا ةسارد

 ايجولوبورشنألا ءامنع دحأ ةماعز تحت ًامامت فلتخم بولسابو ةّلقتسم ةروصب
 رشن يذتا 2١ )(عودست ودك : 1942-1858) ارق وهو (ةيتاطتمم0158)
 81ةنا00ننأع نا.. ةيكيرمألا ةيدنهنا تاغللا ليلد هياتك م١151 ماع يف

 ةذيج ةصالخ مريلا ىتح هتمدقم ربتعت يذلا ادعت آفةنمم اممعان 65
 تايناسللا ءاملع مامأ ساوب حعف دقو .ةغللا ةسارد يف يفصولا جهنملل
 / ىلع ًادّرفتم يقب يذلا هاجتالا اذه نييكيرمالا

 ا“ هحلاع يعل" تاعللا ةعيبط يف نمكي ساوب بهذمو ريسوس يد بهذم نيب قرفتا )١(

 ءامنعو (ع)زاوامهاهلك) ةفللا ءاهقف اهعبشأ يتناو ةببرغلا تاراضحلا ءاوث تلمح يتلا
 ىدل تامّنسُما نم تراص ىتح ةديدع ورق ةئيط ةساردو اثحب ةيخيراتنا ثايئاسللا

 يثلا ةفلتخملا تافللا نم دذعل ةينبلا ديدحت ىنإ اوهجتا هءالمزو ساوب نكلو . عيمجلا

 عمتجم ةفاقثل عموأ مهف وحن ىلو' ,ورضنا ةوطنملا وه فصولا كلذ نأكو ءةياغ
 ؛كوسماس :رظني . ةيغصولا ةسردملاب ةسردملا هذه ةيمست ءارو رسنا وه اذهو .ام
 . 88 - ه5 ص «تايناسللا سرادم

 نأ ىلإ نوماس (0
 دم لكشب
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 دوصقلاديع دمحم دوصقلاديع

 لبقي يذلاو ةيقصولا ةسردملت سيئرلا لثمفلا ضشسوع ةراباج

 درانويل ريهشلا يكيرمألا وه ساوب بك نم رغد

 يذلا دليقمولب سيروم خأ نبا وهو (آ.. طا0ه11614: 1949-1887) دليفمولب
 هبتك ةءارق ىلع نريناسللا

 2١ !ةّيكيرمألا ةّيخيراتلا تاّيتاسللا ءاملع زربأ ناك

 نيرشعلا نرقلا لالخ ةّينماز

 يه (0وتلمااع المهد ونعو) ةّيفصولا تاّبئاسللا نأ ادب دقف نييكيرمألا نم

 2" ةماع ليكشب تاّيناسنلا هئاذ

يدبلا يف ثحبلا جهانم ريوطت يف ريسوس يد دعب نوئحابنا أدب دقو
 ة

 تايالولا يف ةصاخبو - (؟)يفصولا جهنملاب مهمامتها دازو (* !ةّيرغللا

 يناقلا ةماعلا برخلا دعب  ةّيكمرمالا ةدحتملا

 " تايناسللاب نيّمتهمأ نييئاسللا مظعم ناك ا

 ره يفصولا جهنم لا حبصأو

 ؛ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةثيدحلا تاّيئاسللاب نيئغَتْسُما رثكأ دنع دئاسلا جهنم

 نإو يوغللا فصولا تاينقت يف فذتخت سرادم ةّدع راطإلا اذه يف تنوكتو

 اوؤاج نم دنعو ريسوس يد دنع تنّوكت علا تاّيساسالا نم قنطنت تناك

 )١( 80ص «تايئاسللا سرادم !نوسماس يرفج :رظني .
 ىم قباسلا رظني (؟)  . 5١ةّيفصرلا تاّيئاسننا حلطصم قلطي كوسم: نأ تظحالا دقو

 أ يف ساوب اهسسأ يتيا ةسردملا ىلع

 مهتمدقم يفر «مينوفلاب ةصاح ا ريسوس ومدي كلذك نويوغللا ذخأ دقو (*)

 نوسبكاي نامور يسورلا هذيسلتو (م144١-478 + ) يوكزعبورت يسورلا ملاعلا

 يف كيتانرفلاو ايجولونرفنا نيب رْبم ديدج روصتب ارهط ناذهو هما 8 ماع دولوملا

 ٠ غارب ةيدم مهزكرم ناكو (م١ 854. ) ماع ياهال يف دقع يذلا يوغا رمتؤملا

 ملع يفو 5 4-؟5ص ؛لخدملا يف يزاجح روتكدنا يداتس“ كلذ ىنإ راشأ بك ( 4

 78ص . ةيبرعلا ةغلثا
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 .ةيقصولا تايتاستلا ءوض يف ةيفرصلا ةينبلا ةسارد

 ةدئاس ةيفصولا تايناسللا تحبص: كلذبو ءمهذيمالتو هذيمالت نم هدعب

 نع ثادحتي مهضعب نأ ةجردل «ملاعنا يف ةغنلا ثحبب نيلغتشملا رثكآ دنع

 ثيدحلا جهنملا يه اهتاكو «ةّيفصولا تاّيناسللا ينعيو ةغيدحلا تاّيناسللا

 .هريغ جهتمالو .اًيناسللا يف ديحونا

 جهنملا ىلإ - (مامى6 : دلو ) (8ءمعكاه55ع7) رسارتشجرب يناملألا ريشيو

 ؛نراقملا يخيراتلل لباقملا جهنملا هدنع وهو ( ةيماظنلا ) حلطصم تحت يفصولا

 ٍبماظنلا يه ناسللا مدع يف اههاجتا اندكمي يتلا ةيناثلا ةهجولاو » : لوقي
 ةديعم ةغل خيرات راوطأ نم نوعم روط ىلإ رظنن نأ يهو٠ :هلوقب اهفرعو
 لك طبترت فيك ؟تقولا اذه يف ةغللا هذه صئاصخ يه يأ :لءاسعنو

 طئاسولا نم هزوحت امو ؟اهتينبأو اهفورح ةدئاف امو ؟اهرئاسب اهنم ةدحو
 يخيراتلا جهنملا نيب لجرلا قرفو .؟2 :١0 اهلمعتست فيكو ؟يناعملا ةيداتل

 لثم درون نيتهجولا نيتاه نيب قرفلا نيبعنو » :هلوقي ( ةيفصولا ) ةيماظنلاو
 ؟هلصأوهام يه هيف ةيخيراتلا ةلأسملاف ؛ةيبرعلا ةغللا يف رسكملا عمجلا

 موقت ةبسن يه  ةيفصولا - ةيماظنلا ةلأسملاو .؟لصألا كلذ نم اشن فيكو

 امو ,ةرثك وأ عمج ىلع ةئادلا ةينبألا رئاسو ملاسلا عمجلاو رسكملا عمجلا نيب
 الو هنأ ىلإ راشأو .9)"2 لامعتسالا يفو ينعملا يف اهلك عاونالا هده نيب قرفلا

 دوجوملا تابثإب ىفتكي لب ؟الوأ اذكو اذك لاقي نأ زوجي له : ىلإ

 ةيفصولا حجري .2)«دودرملاو هنم لوبقللا

0 

 الص :ةيبرعلا
 مص ,قباسلا (؟)

0 
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 دوصقم ادبع دمحم دوصقمادبع

نم داععملا ىلإ برقأ ةيماظنلا ةهجولاف كلذ عمو» :هلوقب
 ةهجولا 

 - هتاباتك لالخ نم تحضتا امك- هدنع ةيفصولاو؟ ةيماظنلاو .١2)و ةيخيراتنا

 يوغل ىوتسم يفو ةنيعم ةينمز ةلحرم يف هفصوو يوخللا عقاولا ةسارد يه

 .(7 2هرهاوظت ليلعتلا

رعلا ءاملعل هدنقن يف ٍهيفصولا ىحنم وحني لجرلاو
 :لوقيف ؛ءامدقلا ةيب

يف بيجعلا دهجلا لذب عم - قرشلا ءامسع عنم يذلاو ٠
 ةيبرعلا ةغنلا سرد 

 فشكلاب يفاكلا ءانتعالا نع - تادرفملا ةهج نمو فرصلاو وحنلا ةهج نم

 :امهلوأ ءرخآلاب امهدحأ ناطبترم نايبس مالسإلا دعب ةغللا روطت نع

 نم ريشك نع عنملا ىلعو ؛هّدضو ةغللا يف زئاجلا نع لاؤسلا ىلع مهتموادم

 هميلعت نأ ّنَظي ال ملعم او نوكي نأ يغبتي ناك امع ال ةقيقحلا يف تارابعلا

 تناك ام لمك؛ نا احلا نم ىوقأ

 !ذهو ؛ميدقلا رعشلا يف دجوي ام هنسحأو هنقتأو ةيبرعلا ةغللإ هيدع
 ريغ مكح

 قرشلا ءاملع داقتعا يناثلا ببسلاو .

 .270يملع

 نأ لواحت يتلا ةثيدحلا ة ةسللا تاساردلا ىلع ةيفصولا تاّيناسنلا قلطتو

 ين امهيلع تلخد؛ يتلا بئاوشلا نم امهب قلع امم فرصناو رحنلا صلخت

 ًافصو دوجوملا صنلا فصو يف اهتميق نمكنو :ةليوطلا ةيخيراتلا مهدرهع

ءهتعيبط عم قفتن ال ةيدعاق بلاوق ضرف ةلواحمب يجراخ لُخدت نود ًاًيعقاو
 

 يوحنلا روطتفا :رسارتشحرب ( ) ١

 * 9ص :قباسفا (1)

 مدعو ةيبرعلا ٠ هباتك يف 4١؟ص يف ليلخ يملخ .د هلقنو 404-4٠8 ص «قياسنا ()

 يوينبتا ةغملا

 - 1ص «ةيبرعلا
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 ةيقصولا تايناسسللا ءوض يف ةيفرصلا ةينبلا ةسارد

 نع صنلا جارخإل ةلواحم يف ليلعت وأ ليو
 .277ةيديلقتلا دعاوقلا عم ىَشمتيل هرهاظ

 يديلقتلا ةغللا هقفل ضيقنك ةّينمازتلا تاّيناسللا ىلع لابقإلا نأ ظحاليو

 وا غيص ريدقتل ةلواحم نودو

 زئارف مث ءارسيوس يف 2 ”)ريسوس يد عم ةلقتسم ة وصب أدب ( ” !(0طنادامهإل)

 اللوم طاهطعونالك) سويسيثام ميلو ءاجو .ةدحعملا تايالولا يف ساوب
 ايكافولسوكيشت يف (م15940 -14887)

 نودقعي اوناكو هراكفأ هنوكراشي اوناك نيذلا ءاملعلا نم ة

 .هسفن هاجتالا يف ثلاث عفدب
 هلوح ّفتلاو

 ةسردم مهيلع قلطأ مث نمو «غارب يف م1455 ماع ذنم ةيرود تاعامتجا
 دقو .ةينمازعلا تايناسنلا يف ًاصاخ ًابولسأ ةسردملا هذه تسرام دقو . غارب

 )١( «يفصولا وحنلا (ركب حالص .د :رظني ص١١
 )١ ( ثاساردنا وأ تراقملا ةغللا ملع حلطصلا اذهب هاري

 48م (ةيبرعنا ةقللا ملع ؛ يزاجح .د

 . ةيماسلا تاغللا ءوض يف ةئرأ

 ىلع موفن ةيفصو ريسوس يد دب ىلع تادب ةيوينبلا تاي راشإلا ردجت (؟)
 ام صالختساو اهرصانع فينصتو ةيوفللا ةينبلا لوح تاظحالم ا نم

 ىلع موفي ملع ةيوينبلا تايناسللاو .ةيوغدلا
 :ىرخألا ةيوغلتا رصانعتا ةيقب نع لزعمب متي نأ نكمي ال رصنع ينأ ليلحت نأ ساسأ
 ىلع اهيلإ رظنتف اهتساردو ةعنلا صحف يف يفصرلا جهنملا قّيطت ةيرظن كلك يهو
 المج اهرودب كركت ةيجوئوفروم تادحو توكعل عّسجت ةيتوص تادحو اهنأ
 الي ىلع م٠148 ىلإ م1853 نم ةرثقتا يف هتورذ ملعلا اده علب دقو .تارابعو
 تايناسللا حبصت ىنعلا اذهبو .هذيمالتو دليفمولي درانربل يكيرمألا يرغنلا
 امك :نيرشعلا اتنرق يف ةددعتم ةيوغل سرادم نيب تعمج || ةحيصلا يه ةيوينبلا

 ش8, ءالص «يريتبلا ةغفلا ملعو ةيبرعلا :رظني .ليلخ يملح .د راشأ
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 دوصقل'دبع دمحم دوصقلادبع

 ةسردملا نع كنذكو نييكيرمألا نييقصولا اهيرصاعم نع ةسردملا هذه ترَيَمت

 ترظني ةيغصولا تلت يتلا ةيكسموشعلا

 .١2)نوسماس ركذ

 رميفصولا نأ ظحول دقو

 امك «ةفيظولا لالخ نم ةغلتا ىلإ

 تاّيئاستلا يف دّرجنا ريظنتلا رابتعا ىنإ

 تاغللا رابتعا نم الدب ةتيعم تاغلن يلمع فصو ىلإ لصوتلن ةليسو

 ىلإ يمرت تامونعملل رداصم درجم :يكسموشت هلعفي ناك ام اذهو : درغملا

 2")نوسماس يرفج كلذ ىلإ راشأ امك «ةغئلا لوح ةماع ةيرظن ءادب

 تاينيعيرالاو تاينيثالثلا لالخ نييكيرمالا نييناسللا نم نوُّيفصولا ناكو

 ةعومجم ىلإ ةماعلا تايئاسللا نوربنعي نيرشعلا نرقلا نم تاينيسملاو

 امك ةغللا ةعيبطب ةقلعنلا تادقتعل' ةعومجم ىلإ اهنم فصولا بيئاسأ نم

 ةقيقحلا نع انايحأ نويفصولا ىضاغت دقف !يمينوفلا زيلحتلا يف لاخلا يه

 يكل ةفوصرملا ءايشالا نيب عمجمت ةماع ةيصاخ دوجو نم ديال هنإ لوقت يتلا

 دعي ام اهنم ةنورم رثكأ بيئاسأ وذخُنأ دقو ًامئالم يفصولا بولسألا كوكي

 يف ةليدبلا بيلاسألا هذه نم .ىرخأ ىلع

 ام يفرصلاو يوحنلا فصولا (هئاعك [(نعطعأ) تيكوع زنراشت هيلع

 رصنعلاو (11620 200 ةكدعم5عها) بيترعلاو رصنعلا يحئطصم (م154)

 لاكشا ىلع نيجذومتألا نوسماس قّبط دقو (2©11 ةهه 200ع5و) ةيلمعلاو

 يف (9©) اهنم تاملك يف ةيسنرقلا ةغنلا يف تافصلا يف ثنؤملاو ركذملا

 (علت) كلذك اهنمو ؛( ءارضخ )و (رضخأ ) ىتعمب ثول يف (عكاذو رك ذملا

 1١ - ٠١1 8يع ءرّوطتلاو قباسعتا تايناسفلا سرادم ةثوسمام يرفج :رظقنب (1)

 - 26ص ءقباسلا ردصتا :رظني (5)
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 ةيفصولا تايناسلئا ءوض يف ةيفرصلا ةينبلا ةسارد

 جذرمنألا صنيو .( ةيدامر )و ( يدامر ) ىدعمب ثّنؤملا يف (8612)و ركذملا يف
 رذج ميفروم نم درفملا ةلاح يف ةيسنرقلا يف ةغصنا قّلاعت هنأ ىلع لوألا

 نأ نكمي قحال ميقروم تالاحلا ضعب يف هعيني (16) «(851) لثم يتعن

 قايسلا اهددحي يتلا تاميقروملا نم ديدعلا ميفروملا اذهلو « زملا ةيمسست

 ثيناتلا تاميفررم عيمج جاردإ يغبنيو (868) دعب (2)و (767) دعب (1) لغم

 فصرلا ربتعي ىرخأ ةيحان نمو . لماش ريرقت يأ يف اهتاقايس عم ىرخألا
 . ساسألا يه ةئتوملا تافصلا نأ ةيلمعلاو رصنعلا جذرمتأ هيطعي يذنا

 «ةيعحت ةغيص نم دارقإلا ةلاح يف فلاعن ةيسنرفلا يف ةفصلا نأ ىلع نيو

 :أ ةّمثو .2' )رج ملهو (عما)و (5©8) لثم

 ( 7 )هول نصل مدت 41عمط) ةيطمنتاو

 ةسارد ةنيعم ةجهل وأ ةئيعم ةغل ةينب ةساردب ةّيفصولا تاّيناسللا متهتإ

 ةدرفملا جذوما وهو ثلاث

 فّسعتلا نع ةديعب لعفلاب دوجوم وه ام فصو ىلع ةمئاق ةيعوضوم ةّيملع

 غيص ةساردو ؛يبرع رطق ةجهل يف لاعفالا ةينبأ ةساردف ؛ليوأتنا وأ ضارتفالاو

 ىدحإل ةيفرص ةسارد ةيأ كلذكو ءيئهاجلا رعشلا يف ريسكتلا عومج

 تدرو يتلا ةيئبألا ةسارد كلذكو ؛ةثيدحلا وأ ةطيسولا وأ ةميدقلا تاجهننا

 ىنإ ةيمتنملا صوصنلا نم ةعومجم يف وأ شرقنلا نم ةعومجم يف ةمدختسم

 الا ص ءرّوطتلاو قباستنا تا اذم ؛نوسماس يرفج :رغني )١(

 .3707 ص :قياسلا ردصملا رظني (؟)

 ىنع ةغللا ءاوتحا ةركف ًالثمق ؛حيطصلاا

 قف تامدك ىلع اهئاوتحا
 - 10975 ص :قباسنا ردصم!رظني . مدقنا يف ةلغوم

 ةركف تناك امأ :ةديدج ةركف تاميفرومو تامينرف



 دوصقملادبع دمحم دوصقكادبع

 يف لخدت تاعوضوم اهلك ءتاعوضوم نم كنذ وحنو «دحاو

 .١2)(يفصولا فرسعلا ملع وأ

 «ةيقطنملا تالوقملاب ذخأت ال اهنأ اهرهشأ نم رومأ ةّدعب ةيفصولا ري تو

 ةرصلا ةّيفصولا تايئاسللا راطإ

 ناكملا ةدحوب زّيمتت كلذكو «تاليلعتلا وب ةيقطنملا ةسيقالا ىلإ أجلت ال اهناو

 3و

 فده نوكت نأ يغبني ةيفصولا ةساردلا نأ ىنإ ليلخ يملح .د راشأو

 ةغللا معو ةيبرعلا ةيعقاولا ةيوغللا :اقحلاب لصتت اهنال لوألا ةغللا ءاملع

 .2؟)ةيفصولا ةساردلل ةعبات نركت نأ بجي ةيخيراتلا ةساردلا نأو «يويدبلا

 ةّسهم هذه نأل ؛ دعاوقلا انن درسي ةغل ملاع ىلإ ةجاحب اتسن اننأ ىلإ راشأو

 انل فصي قّئدم مئاع ىلإ ًالمف ةجاحب اننكلو فّقثم ّي؛ اهب موقي نأ نكمي

 ىلع (لاق ) عراضم ءاج اذامل :ادن رُسفي ملاع ىلإ ؛اهرُسفيو رهاوظفلا نم ًاددع

 هردصمو (عيبي ) ( غاب ) عراضم امديب :( لوقلا ) ىلع هردصمو (لوقي )

 (تددم ) يف ءاج امئيب «(ّمف ) نزو ىلع (دم ) ءاج ذكو ؟(عيبلا)

 (ماق) وه ( ماق ) لصأ نوكي نأ عنمي ام كانه سيل هن' ىنإ راشأو ؟( لعف ) ىلع

 كوّيفصولا ىري امك- اهسفن ( عاب) وه ( عاب ) لصأ نوكي نأو ءاهسفن

 رظني )١(
 لا لوح ةيفصونا تاساردالا رثكأ

 دادرظني (5)

 15 قوينبلا ةخلق مدعو ةيبرعتا ظني 1

 ها



 .ةيفصولا تايناسللا ءوض يف ةيفرصنا ةيتبلا ةسارد

 يوغللا ىلعو :كلذ ريغل رربم دجو اذإ الإ ءيعيبطنا ءيشلا وه اذه ْثأ ىأر

 نأ هيلع (عاب) كلذكو اهسفن (ماق) وه ( ماق) لصأ نأ ىلع رعي يذلا
 لثم لاعفالا نم ةفئاط عراضم يق ةليرنعلا ةكرحلا ريشرأ انيس هانز

 دوجو رْسفي نأ كلذك هيلعو ؛(عيبي ) لثم يف ةليوطلا ةرسكلاو ( موقي )
 الو ؛ةيناثلا ةفئاطلا رداصم يف ءايو اواو ىلوألا ةفئاطلا رداصم يف ةكرخلا هذه

 ؟برعلا تقطن اذكه لوقي نأ تالاحلا هذه لثم يف ةغللا ملاع نم ىفتكي

 ناب ةحافتلا طرقست هريسفت يف يفتكي يذلا ةعيبطلا ملاعك اذهب نوكي هنأل

 :2"هطوقسلا نوكي اذكأه لوقي

 كندك رظنيو 2140 ص :يوينبلا ةغللا مدعو ةيبرعلا ؟ليلخ يملح .د :رظني )١(
 .5-31 ص ؛ةيبرعلا ةغلتا يف ثاحسأ ؟هدبع دواد .د
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 يناثلا لصفلا

 برعلا نويغصولا

 ةيبرعلا يف يفصولا جهنملا روهظو





 دوصقلادبع دمحم دوصقملا دبع

 :يبرغلا يوغللا ركفلاب لاصتالا ةيادب -أ

 تالوحت دهشي يبرعلا ملاعلا يف يوغللا ث حبلا نأ هيلإ ةراشإلا ردجت ام

 ةيوغللا ةداملا ةقيقح غولبو ىمادقلا لامعأ يف رظنتا فادئتسا اهداقم ةّمهم

 ضعب رثأت دقو ءاكيرمأ يف ثيدحلا يوغنلا سردلا جهانم ءوض ىلع

 نوعبتتي اوحارف «ةثيدحلا ةيبرغلا ةيوغللا تايرضنلاب نيث دحنلا نم برعلا اتييوغل

 مهثارتب مات يعو ىلع مهو :يوخللا انئارتن لضفأ يعو ةدارإ فدهب اهجهانم

 يف - ادعي ًاهاجنا نولنمب ءالؤهو 25!ةغلابلا هتيمهأو ةميظعلا هنميقبو

 ةزيمتملا هتافلؤمو هثاحباب لُكشمو «ةرصاعملاو ثارتلا نوب لصولا ةقلح -.يبأر

 قحب يهف ؛اهب رّمعبتلاو اهنم ةدافإلاو اهليلحتو اهقيثوت نم دب ال ةديرف ةبرجت

 .ريدقتلاو رابتعالاب ةريدج تالواحم

 نأ وه سرادنل مهلسلا يمنعلا كئسملا نأ ىلع رفت رظن ةهجو انهاه سينأ روتكدلف ( ١

 هزت كلذبو اهيلإ اودعها

 دب نوكيف فالتخالا ضعب فنتخت جئاتن ىلإ لصي دقو ؛ًاقبقحت
 "تنلا سفن ىلإ لصي دقف ؛هوقبس نم بإ

 انتغل لاجم يف ثحابلا وأ ىرادلا حسي نأ

 ىرخألا تاغللاب ماخإ هيدن توكب نأو

 رارسس“ نم )ل ادتغل رهاوظ ربسفت ىلع

 ثيح ؛رابتعالاب ة

 ٠ةيربعلا نع مهتاسارد يف دوهينا دنع يوحنلا ريكفتناو ةيوفللا لامعألا اورتأ مهنا

 رظنم . يبرعلا فيلا 5 دعب برعناب مهطالتخا دعب كنذو



 ايفصولا تايتاسللا ءوض يف ةيفرصلا ةينيلا ةسارد

 :و بئاخلا يبرعلا ثارعلا نيب طبرثا ةرورض انيشحاب نب

 ركفلا نيب طبرلا نأ كردن نأ يغبني ) :مهضعب لاقف «ةقيدحلا يوغللا ثحبلأ

 ةحلملا لئاسملا نم حبصأ ةثيدحلا يوغتلا ثحبلا تايرظنو برعلا دنع يوغنلا

 دعب ةصاخبو نيثحابلاو ءاملعلا ناهذأ ىلع اهسفن حرطت يتلا ةّمهملا اياضقلاو

 0 ملع ره مرلعلا ةيسقب نوب زيمتم ا هنايك هل لغتسم ملعك ثيدحلا

 ىرخالا ةفيدحلا ةيوغللا حهانملا ىلع ةيفصولا ةبلغ ىنإ ريشيو . 200 ىرخألا
 جهنلل راصنال اهيف ةبلغلا ت نإف ًاّمح» :هلوقب
 ةيحلا تاغللا ةساردل مهمامتهأ لج ءاملعلا هيف ىلوأ يذلا يوينبلا يفصولا

 ارد ىلع ةرطيسم ةبلغلا هذه ترمتسا .ةقوطنملاو
 دئار (1>© 5ةالكت6# ) ريسوس يد ريهشلا يرسيوسلا مناعتا دي ىلع اهقالطنا

 ىلع يبرعنا قرشلاو اكيرمأ يفو ابروأ يف ةشيددحلا ةيوينبلا ةيففصولا ةسردللا
 ملاعلا دي ىلع اكيرمأ يف ةليوحتلا ةيديلرتلا ةسردملا ترهظ نأ ىلإ ءوسلا
 نرفلا نم ربخألا عبرلا يف (00. (090:038]) يكسموشت موعن ريهشلا يوغللا

 ةيوغللا ةروثلا هذه ترهب ثيح نيرشعلا
 أو اكيرمأ يف ءاملعلا نم

 اك ةريصقلاب تسيل ةرشق

 ذنم مهثوحيو ءاملعلا تا

 ديدعلا .: دي دج جهت نم هتمالق

 ىلإ ةدوسعلا نأ رّرقو ءاوسنا ىلع يبرعلا قرشناو ابر
 ةروطتم ءارآ نم ثارثلا اذه نمضتي ام ىلع فوقولا لجأ نم يوغللا ثارتلا

 يتلا ةديدعلا عضارملا ىلع ءوضلا ىقلت

 .(7 2يوغللا ثحبلا هيلإ لصوت ام ثدحأ عم ثنرتلا اذه اهيف يفنلي

 و برعلا دنع يوغلفا ري

 09 ص .ةمدقملا) ءثيدحلا يوغنلا

 3 ص .قباسلا ردصفلا رظسي (1)



 دوصقللاديع دمحم دوصقلاديع

 الو نييبرغلا ءاملعلا دوهجب تنروق ام ود !ذه يف مهدرهج

 .رخاذلا يوغللا انثارت نم لئاهنا مكلا عم بسادعتا

 ددع رظن ةهجو عم برعلا انيثحاب ضعبرظن ةهجو تفتلا دقف اذه عمو

 20)مهمامتها لج يبرعلا !

 :ةيبرعمل مهتسارد يف ةتبدحلا تايرقنلاو يبرعلا ثارنلا نيب ارطبر نينا نيبيرغلا نمو )١(
 ربهشلا يسنرفلا يوغننا كلذكو . سيردنفو :كف ناهوب ءرسارتشجرب و (ونيتناك ناج

 ااسنلا زرنأ نم دحاو رهو «شيلف ثربور يرنه

 او ثوحبنا نم ديدعلاب اهومدخو مهتيادع ّلُج

 ٠ يبرعلا وحسلا خيراتو :يبرعنا لعفلا يف تاساردو « يبرعلا تارصالا ملع يف تاسارد

 تناجلاو ينج نبال بارعإلا ةعانص رس ءوض يف برعنا دمع يترصنا ربكفدنا

 تاضحالمو ؛ةيجهللا ةيبرعلاو ىحصفلا ةيبرعناو :ىحصفلا ةيبرعنا ةلمجلا يف يمجعثا

 ءانب رحن ىحصفلا ةيبرعناو ؛ ىحصفلا ةبيرعلا يف ةيميظنتنا

 لجرلاو . 7ص ؛برعمنل ةمدقملا -ىحصفلا ةيبرعلا رظني . كلذ

 ين مهتاساردو مهنوحب يف يفصولا جهنملا دوجهعنب نيذنا
_ 0 
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 .ةيفصولا تايناسللا ءوض يف ةيفرصلا ةينيلإ ةساردا

 انلعجي يذلا ردقلاب ةساردلاو ليلحعلاو قمملا نم مهلامع“ لج تءاجو

 دقو :ةيبرعلا يف ةيوغللا اياضقلا نم ريشك نع ةباجإلا اوعاطتسا مهنأ دكؤن

 ةيماسلا تاغللاب ةعساولا مهتطا

 ثارعلا نيب طبرلا يف مهتاسارد تءاج مث نمو

 ةقدللا نم وحن ىلع ثيدحلا يوغللا ثحبلا تايرظنو .دقلا يبرعلا يوغللا
 هتايطعم نيب نراقي مث ًالوأ هنم قلطني ناب ريدج دناخلا يبرعل' انثارتو

 هيف قّمعشلاو ًالوأ هب مامتهالا نوكي :ىرخأ ةرابعب وأ ؛ثيدحلا سردلا تايطعمو
 ثيدحلا ملعلا تايرظن ءرض يف ةديدج ةسارد سردي مثءهنم ةقالطنالا نوكدف

 لصو ىلإ يمرت ةثيدحلا انتضهن علطم يف ةذاج تالواحم ترهظ دقو
 دحلا ةيوغللا ةساردلاب ةيبرعلا يسراد
 ةيوغللا ةفسلفلا :امهدحا ؛ةغللا يف نيباتك ةركبم ةرتف يف رشن يذلا ناديز

 بيرعلا ظافلالاو

 يجرج ةلواحم تالواغغا هذه ىلوأ

 يناقلاو م1885 توريب يف ىلوألا هتعبط تردص يذلا «

 امم ًائيش ضرعي نأ نيباتكلا نيذه يف لواح دقو .« يح نئاك ةيبرعلا ةغللا ١
 قرطرو اهتفيظوو ةغللا ةعيبط نع نييبرغلا ةغللا ءامدع نيب ًالوادتم ناك

 ام ىلع كلذ يف ًادمشعم ةيبرعلا ةغئلا ةسارد يف كلذ نم ديفي نأو ءاهنيلحت

 نم هيباتك يف لجرلا دافأ دقو .2' )مهنم نامألا ةصاخبو نوقرشتسنا هبتك

 همهم تولت نينمتكناب امهنع رْبع دقف :عراضناو يضاما يحلطصم نم هففوم كلا
 (7 ١ ص رظني ) م#6ع01و مهكتع نونعئاشنا نيحدضصملا نع ضر او صدععمهتواتو

 قياوسلاو يلخاذدلا لّوحتلا ةيرظن ءرض يف ةيقرصنا ةينبلا ىردي لجرلا نأ ظحولا

 . غيصلا ليلمت يف ينوصلا جهنملا مدختسي وهو غيصلا لسانتو قحاوللاو

 14ص (يرينبلا ةغنلا منعو ةيبرعلا :ليلخ يمدح .درظني )١(

 هم



 دوصقللاديع دمحم دوصقلاديع

 لئاوأو رشع عساتلا نرقلا رخاوأ يف ةدئاس تناك يتلا ةيوغلنا تايرظنلا ضعب

 تافللاو ةيبرعلا لاجم يف نوقرشتسملا هيتك ام كلذك دافأو ؛نيرشعلا نرقلا

 يلمركلا يرام ساتسنأ بالا يقارعلا يوغلنا ةلراحم تالواحملا يئاثو . ةيماسلا

 ةساردي ضوهنلا هتلواحم يف ةثيدحلا ةيوغللا تايرظننا ضعبب ناعتسا يذلا

 هثوحب يف حضاو جهن كاذو «ةماع ةفللا يف رظنلابو اهتاجهئو اهمولعو ةيبرعلا

 ةيانعلا تناكو .اهردصي ناك يتلا برعلا ةغل ةلجم يفو ةيوغئلا هتافلؤمو

 أم ىلع ةرصاق تناكو ةليكض ةيرصملا تاعماجلا يف ةئيدحلا ةيوغللا تاساردلاب

 - بادآلا ةينك يف نوسردي اوناك نيذلا نيقرشتسملا ضعب - كاذنآ هب ماق

 تاقالعلل ةسارد - بلغالا معالا يف - وه هونعف ام ناك نإو ؛ةرهاقلا ةعماج

 تادرفملا ةسارد - تعش نإ .. لق و ذا اهتاوخأو ةيبرعلا نيب ةيخيراتلا
 ةيقرشلا تاغللا دهعم ةذتاسأ نم ليج هاجّالا اذه امو . يخيرات ساسا ىلع

 يتيلكب تايرغللا ةذتاسأو«ةرهاقلا ةعماجب

 ىلع ةيوغللا مهتاساردب ءالؤهو ءالؤه ماق دقو - ةيردنكسإلا بادآو ةرهاقنا

 7 0 بادآ صخأ - بادآلاو مولعلا

 رك ذن .اهنسارد يف ةئيدحلا جهانم ا نم ةدافإلاو ةغلث ثيدحلا مهفلا نم ساس؛

 رمأ بير ةادأ ةيوغللا هتافلؤم عت يذلا يفاو ذحاولا دبع يلع .د مهنم

 ةيبرعلا ءاّرق ىلإ هتاساردو فرصلا ملع هعورف نيب نمو هعورفو ةغئلا ملع

 يرغللا مئاعلن ًالاقم مجرت يذلا رودنم دمحم .د ًاضيأ مهنمو ءاهيسرادو

 ملع يف ثحبلا جهنم مساب ةهاوزمع 20كاذ© هييم تاوطنأ يسنرفنا

 ةجرد ىلع هلوصح دعب ردصأ دقف سيئأ ميهاربإ روتكدلا امأ .( ناسللا

 تاوصألا اهلوأ ؛فيلآتلا نم ةمّيق ةلسنس ةغنلا ملع يف ندنل نم هاروتكدلا

 باتكلا اذه ًدلعيو  ًابيرقت م949١ ماع ىلوألا هتعبط يف ردص يذنا ةيوغللا
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 ةيفصولا تايناسللا ءوض يف ةيؤرصنا ةينبنا ةسارد

 ردصأ مث - ثيدحلا ملعلا رظن ةهجو نم هعوضوم ضرعي ةيبرعلاب فّلؤم لوأ
 نود - يبرعلا ركفل! راد نع ىئوالا هتعبط يف 6 ةيبرعلا تاجهللا ؛ هباتك سينأ.د

 :م1481 ماع يبرعلا تايبلا ةنجل ةعبطم نع ةيناثلا هتعبط ترهظ مث ءًاضيأ خيرات

 ةبتكم نع ىلوألا هتعبط يف ٠ ةغللا رارسأ نم# هباتك رهظ م١10١ ماع يفو

 م1484 ماع ىلوالا هتعبط يف ٠ ظافثالا ةلالدو هباتك

 بانك ةمجرت ترهظ م٠95١ ماع يفو . ةرهاقناب

 ين 1.9/2380765 سيردنف .ج ريهشلا يسنرفلا يرغثلا هفّلؤل آنع [ه08386 ةغبلا

 ديمحلا دبع ناذاتسألا ةمجرعلاب ماق ؛ةيرصملا ولجنألا ةبتكم نع ىلوألا هتعبط

 يتلأ بتكلا مهأ نم ًادحاو باتكلا ٌدعيو .(١١صاصقلا دمحمو يلخاودلا

 فلتخم يف ةثيدحلا ةيبرغلا ةيرغللا ةيرظنلا ءوض يف ةيوغللا ةبنبلا ليلحتب تماق

 «رحنلاو ايجولوفروملا نيب هيف جزمب هارنو ؛يجولوفروملا عانعقلا اهنمو اهتاعاطق

 امهو :ةبسنلا ْلاَد يه ةيبرغ ةمجرت ميفروملا حئطصم نامجرملا مجرتيو

 تاراشإ ًاضي؛ بانكلا يفو .يرجي ناصحلا : لغم ةنمج يف دانسإلا هب نادصقي

 اهنع ربعي يتلا ةيوحنلا لئاصفلاو .(')ىرخألا تاميقروملا عاونال ةحضاو

 نم ذختيو هييم لثم ةبسنرفلا ةيوقللا ةيعامتجالا ةسر

 ؟ يملح . د : كلذ رطميو .” ص :ةغلل' :رظني .ةفدلا ة ؛رد يف ًاجهنم يوينبلا ليحتل

 15184 ص «يوينبلا ةعلقا منعو ةيبرعلا



 موصقفاديع رمههدوصقلاديع تس سس اا

 :ةيبرعلا يف يفصولا جهنملا روهظل ةيقيفحلا ةيادبلا -ب'

 يفصولا جهنلا روهظن ديهمتلا نأ دخلا ةيوغللا طاسوألا يف مولعملا نم

 ؟ةيبرعلا راصمألا ضعب يف برعلا زييوغللا نم ددع دي ىلع ناك ةيبرعلا ىف

 ملع) امهلوأ نب رشن يذلا يفاو دحاولا دبع ينع .د :مهنيب نم رك امك رشن يذلا ىفاو كحاولا ديع

 ةيفلسلا ةعبطملا نع (م1941) ماع هتاعبط ىلوأ تردص يذن' ( ةغنلا

 «هسفن ماعلا يف ىلوألا هتعبط تردص يذلا (ةغللا هقف ) امهيناثو «ةرهاقلاب

 ةيسلس نمض (م985١) ماع ردصو ( عمتجمأ: ةغللا ) ثلاشلا هباتك رشن مث

 يذلا .د اهرادصإ ىلع فرشي يتلا ةبرصملا ةيفسنفلا ةيعمجلا تافلؤم

 . ماعلا اهريتركس نيمأ نامثع .دو ةيعمجلل ًاسيئر ناك

 نم قلطتي هنأ ىري (ةغللا ملع ) هباتك يف يفاو ءد هبتك ام ىلع علطملاو

 ملع لأ ىريو .يوفللا ثحبلا تايوتسم مسقيل يل

 منعو .(!)اهقدأو ةغلثا ملع عورف مهأ ًاعم نافلؤي ةلال ١ ملعو تاوصألا

 ةمئاق ةيسارد ةبعش حبصأو اهنم لك َلقتسا ةريثك ًاثوحب مظنني هدنع ةلالدلا

 ةيئبلا ملع هدنع ةلالدلا منع نع تقئبنا يعل! ثوحبلا كلت مهأ نمو ءاهتاذب

 ةلصتملا دعاوقلا يف ثحبي يذلا ملعلا وهو (810:م»0اد#إن) يجولوفروملا وأ



 .ةيفصولا تفيتاسللا ءوض يف ةيفرصلا ةينبلا ةسارد

 ,ةيليلحت ةيخيرات ةسارد ام ةغل يف دعاوقلا هذه سردي يذنإ وهو «يخيراتلا

 ايجولوفروملا :اهنلاثو

 نالخدي ثلاغلار يناثلا نامسقلاو . ةيناسنإلا تاغللا نم ةليصف يف ةنراقمو

 ةيخيرات ةسارد ةقباسلا دعاوقلا سردي يذلا وهو نرأ

 .١2)فرصلا ملع هب داريف لوألا اماو .ةغئلا مثع قاطن يف

 هنأ ةغللا ملع حلطصم نم مهفي يفاو .د نأ ميسقتلا اذه نم ظحول دقو

 كلذ ىلإ راشأ امك« يفصولا ةغللا ملع نود ةنراقملا ةيخيراتلا ةساردلاب صتخي

 ,(")يملح .د

 (ةغللا ملع )يفاو .د باتك يف ةيوينبلاو ةيفصولا ئدابملاو راكفألا نع امأ

 ةيملعلا ةساردلا نأ :اهنم ؛روما ةلمج يف ليلخ يملح .دا دقف

 رصادع نم فلأتت ةبوغللا ةيئبلا نأو «بيرجتلاو ةظحالملا ىلع ةمئاق ةفسلف

 ةقوطنملا ةغللا نيب ةقرفثلا ةرورضو ؛ةيوضع تاقالع اهنيب زيمتم دوجو تاذ
 ةيتوص تايوتسم ىلإ مّسقت ةئيدحلا ة للا ةساردلا ْنأو ؛ةبوتكملا ةغئلاو

 :رورضو «ةيلالدو ةيوحنو ةيفرصو ةلمعتسملا تاغللا ةسارد نيب قيرفتلا

 .2"2ةعيملا تاغللاو

 يف ةيبرعلا ةيوغللا تاساردلا يف نييساسأ نيعجرم ناباتكلا لظ دقو

 لوأ داع ىتح تايوغللا لاجم يف نوئحابلاو نوسرادلا امهيلإ عجري تاعماجلا

 ينعأ .:ةصصختم ةيملع ةسارد ةغللا ملع ةساردل ثعتبا يرصم ثوعبم

 ةغللا ملعو ةيبرعلا «ليلخ يملح .د :كلذك رظنيو .الص :قباسلا ردصللا رظنب )١(
 .144 ص ءيوينبلا

 ١49 ءيرينبلا ةخلقا معو ةيبرعلا :رظنب ()
 لاردصلاا :رظني (؟))
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 دوصقتاد يع دمحم دوصقلاديع

 .هللا ةمحر هيلع - (م1 99/8.-م93.5) 2١ )رسينأ ميهاربإ روتكدلإ

 هيباتك يف صاخ هجو ىلعو - هنافلؤم يف سينأ د هيتك ام ىلع علطملاو

 حوضوب قّرفي لجرلا نأ دجي - (50(ةغنلا

 دعب رقتسا دق يبرعلا يوغللا ركفلا نكي مث تقو يف ةيخيراتلاو ةيفصولا نيب

 هنأو «تاوصألا ةساردو ةيوغنلا ةساردلا يف نيجهنملا نيذهن حضاو روصت ىلع

 مستي ةفيدحلا ةيوغللإ ةساردلا عورف دحأل ًاحضاو ًارّوصت مقي كلذك

 .253حوضولاو لومشلاب

 ميهاربإ .د دقن ( ةيبرعلا تاجهللا ) باتك نع ليلخ يملح .د ثادحتو

 مل يتلا يوغللا ليلحتلا جهانمب مزتلي باتكلا !ذه نأ 9 ىلإ راشأف سينأ

 ةيجولونوفلا تايوتسملل ضّرعتي وهف «يبرعلا ثارعلا اهفرعي نكي

 ةساردلا نيب قّرفيو :؛ةيبرعلا تاجهلل ةينالدلاو ةيوحنلاو ةيجولوفروملاو

 ثحبو عوبطم باتك نيب ام - ىرتسم ا ةعيفر ةديدع تافّلؤم ليلجلا انهيشل ( ١

 تاوصألا : بتكلا نمفا 1 هذهب ةيبرعنا ةيرغللا ةبدكملا ىرثأ دقو - روشدم

 ةلالد - (م198 ٠ ) ةيبرعلا تاجهلتا يف  ةغللا رارسأ نم - (م18 41/) ةيوعنلا

 .ةيئاعلاو ةيموقلا نيب ةغللا - ةكرتشملا ةيبرعلا ةغلنا لبقتسم - (مإ 8 هرب ) ظافنألا

 .اهضرعل لاجم انهاه سين ةريثك ثوحب هلو . كلذ ريغو

 يتلا ةيوغللا لئاسلا ضعي - باعكلا اذه يف -

 ًاسسؤمو ميفعلا لدجلا نع ًاديعب ًائيدح امنع ًاجالع ةيرغللا لكاشللا ةباثمب تحصا
 هنأ ىلإ سينأ . دراشأ (؟)

 لإ يملح .د راشأ دقو

 . قباسلا ردصلل رظني «ةيوغللا تاوصالا» هيانك
 يف لغمتن يعناو سينأ .د دنع ةيفصولا ةسارنا ٌيىدابم مهأ



 ةيقصولا تايناسللا ءوض يف ةيفرصلا ةينبلا ةسارد

 نم ًاددع مدختسا امك ؛تاجهلل ةيخيراعلا ةساردلاو ةيساصولا
 2١09 ةديدجلا تاحلطصما

 يفصولا سردناو ةيفصولت حضاونا روصتلا نشب يملح .د الكل ًاديكاتو
 ةيملعتا ةساردلا جهنم انث حرشي وهو هنم هارن أم سينأ د دنع ثيدحلا

 يدحلا تاجهنلا

 تاجهلل انتساردو ٠ :لرقيف ؛اهيلع ةيخيراتلا ةنمزالا بقاعت وأ تانراقملا

 نع ةديعب ةيفصو ةساردلا هذه نأ بوجو انث ني

 نود اهتاملكو اهتاوصأ لّلحنو اهلجسنو اهحرشن ةيفصو ادبت نأ بجي

 ةجهلب ةلص يأ ىلع مكحلا وأ تانراقملا نم عون يأ ىلإ ءدبلا يف ضّرععلا
 تاجهللا نم ةجهل لكل ةيئيلحتلا ةيفصولا ةساردلا نم انغرف اذإف «ةميدق

 ءاهنم ةليلج ًاضارغا انققح دق نوكن ةثيدححلا

 . ةيعامتجالا انتايح نم ةيخيرات ةنحرم نّوكن يتلا ملا انتاجهل ليجست -

 .تاجهلل ةتحبلا ةيميداكألا تاساردلا يف ءاملعلا ةبغر عابشإ -

 ةيبرعلا تاجهللا ةسارد يف اهّلغتسن ةدام وأ ةاوث ةساردلا كدت حبصتو

 ,0)"2ةعدقلا

 نأ ىنإ ريشيو ةيليلحتلا ةيفصولا ةرظنلا ءرض يف فدارتلا ثحبي لجرلاو

 ةرظنلا لباقم يف (59اتعطتدهن© حنطصمب اهنع رّبعُي يتلا يه ةرظنلا هذه

 اهنع رّبعملا يه اهنأ ىلإ
 ةساردلا نأ اهيف ءارم 0 ةلالد لدي اذهو (21ةعاتمتدنع) حلطسمب

 - ةيخيراعلا يأ . اهرثؤي ال يتلا ىرخألا

 دنع حوضولا مامت ني



 دوصقلاديم همحه دوصقلادبع بسسس ا

 .41 )ىلاعت هلفا ةمحر هيلع ادخيش'

 يه يتلا طاعاتمءانالع عدالتع ةر زّيمملا صئاصخلا ةركف نم ذختي وهو

 اهله ةجهللا حلطصم ديدحتل ًارايعم غارب ةعامج هنم قلطتت يذلا قلطتملا

 2" )آمههياتةعع ةغللا نيبو اهنيب ةرفتلاو

 يفرصلا ليلحتلا يف هرود نّيبي وأ ميفروم! موهفم حرشي من هنأ ظحوت دقو

 ظحولو ؛( ةيبرعلا تاجهللا) هياتك يف يجولوفروما ىوتسم ا نع هغيدح دنع
 ةيجرلونرفلا ًاعيمج ليلحتلا تايوتسم نع باتكلا اذه يف ثدحتي هنأ ًاضيأ

 ةيلالدلاو ةيوحنلاو ةيجولوفروملاو

 حّرصي نأ نود (ظافلألا ةلالد ) هباتك يف ميفروملا ىلإ ًانمض ريشي لجرلاو

 ئراقلا مدصت دق هباتك يف ةيبتجأ تاحئطصم ماحقإ دري مل هلعلو ؛همسأب

 لمجلا ضعب للحي هارنق ؛(")ليلخ يمدح .د راشأ امك ؛هلهاك لقشتو

 تادحو ىلإ «سمأ ةليل سافلاب ةرجشلا تعلق ؛ ةئمج لثم ءًاّيِجولوفروم

 ةليل - ساف - لا -ب - ةرجش - للا - ْتا- عطق# : يلاتلا وحنلا ىلع ةيفرس

 ىلع لدي ًادحاو ًاميفروم ًاعم ء سمأ ةئيل) يتملك لعجي هارنو .0 سمأ

 عم «نمزلا لدي امهنم لك ناميفروم ثيدحلا ةغللا منع فرع يف امها

 .280نمزلا ىلع هدرفمم

 ةيبرعلا ؛ليلخ يملح .د كلذك رظنيو . 4١ص ةببرعلا تا

 .184ص (يرينبتا ةفللا ملعو

 اجهنلا ؛سسين* .د ؛رظني )١(

 .1 84ص «قباسنا ردصفلا ؛سبنأ .درظني (؟

 188 ص ؛يوبنيلا ةعفلا ملعو ةيبرعلا رظني ( +

 - 45ص ءظافلالا ةثالد : رظني (4)



 .ةيقصولا تايتاسللا ءوض يف ةيفرصلا ةينبلا ةسارد

 ةيبرعلا ةغللا يف نيثحابلا يدي نيب حبصأ <3١ليلخ يمنح .د راشآ امكو

 عم تنوك ًاقمعو ةد رثكا تاسارد روهظل تدّهم عجارملا نم ددع ةرم لوأل

 ةيبرعلا ةيوغللا تاساردلا يف ًاحضاو ًاهاجتا نرقنا اذه نم تانيعبسلا ةياهن

 ةيادبلا هذه قيسعت لمغف عجربو «

 مدع يف هدارفأ رثكأ صّصخت ليجلا اذه نم ثدححا ليج ىلإ
 رم مهتمو هيلع ذملت نم مهنمو ًاضيأ برغلا يف هعورف دحأ يف وأ ةغلنا
 :برعلا نييقصولا ليجب ّقحب هغصن نأ نكمي ليجلا اذهو :هبتك ىلع ٌذملت
 ءرشب لامك .د «ناسح مامت .د «بويأ نمحرلا دبع .د :هدارفأ نم ركذن

 ملاعلا يف وأ رصم يف ءاوس ةثيدحلا

 اهنرولبوا

 وبا دمحم .د ؛نارعسلا دومحم .دو - مولعلا راد يف - رمع راتخم دمحأ .د

 دنكسإلا بادآ يف - ليلخ يملح .د ؛جرقلا
 تايناسللا يف ارصصخت نيذلا ىرخألا ةيبرعنا راطقالا يف برعلا نييوغللا

 ةئيدحلا يوغللا ثحبلا تايرظنو يبرعلا يوغلنا ركفلا نيب طب ( اوكردأو
 .ماشلا يف كرابملا دمحم .د. مهنم

 نم رخآ د دع ىلإ ةفاضإلاب

 ارعلا يف يئارماسلا ميهاربإ .د

 يه ةدحاو ةيوغل ةسردم ىلإ نومتني اوناك هدارفأ نأ ليجلا اذه زّيمب امو

 عمو .(5001) ثريف ريهشلا يزيلجنإلا يوغللا اهسسأ يتلا ةي
 جهنملا وه ًادحاو ًاجهنم اوجهتتا مهنا عمو ءدححاو لهنم نم اولهن مهنأ
 الإ ؛ةقيدحلا تايناسنلا جهانم زربأ وهو ثيدحلا يفصولا

 لّثميو .يليلحتلا يويدبلا مهنمو «ثارعلل دقانلا يفصولا مهنمف ؛تددعت

 يف ( م1981 ) ماع هل ًاباتك ردصأ يذلا بويأ نمحرلا دبع روتك دنا لوألا

 إلا ةسردملا

 دق مهتاهاجتا

 ةيرظنلا بتكلا نم وهو . يبرعلا وحنلا يف ةيدقن تاسارد :هتاونع ثارتلا دقن

 .155ص «يوينبلا ةفلتا ملعو ةيبرعلا :رظني ) ١(
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 دوصقملادبع دمحم دوصقلادبع

 يذلا يفصولا جهنم ا ءوض يق اهفرصو اهرحن ةغئلا ةسارد ىلإ وعدت يتلا

 نع ثحبلا نود لعفلاب دوجوم وع ام ةساردو ةيملعلا ةيعوضرملا ىلع موقي

 .١2)مهتقيقح نع امهدعبت تاليوات وأ تاريسفت

 يف اهيلإ يمني يتلا ةفيدخلا ةيوغللا ةسردملا جهنم ىلإ بويأ .د ريشيو

 - ةملكلا لكش نوكي نأ ةيليلحتلا ةيوغللا ةسردملا ىرتو هلوقب ثارعلل هدقن

 لمشي ةملكلل يلكشلا يليلحتلا ميسقتلاو .اهميسقتل ًاساسأ - اهانعم ال

 يتنا ةيناسنإلا مولعلل ةييرعنا لما يف روشنم ثحب ٍبوُيأ ئمحرنا دبع روتكدلل (1)

 ينرصتا ءانبلا 9 :هناونع 6/6 -717/ص نم - ؟م - الددعلا - ثيركلا ةعماج هردصتا

 تادايزنا ثحبلا لوانتي .«ةيخيراتو ةيفصو ةسارد : ةيبرعنا يف لاعفالاو ءامساللا

 رئامض نع ثالحتيو «نيوتنلاو عمجاو ةينثتلا تادايزو مسالا قحلت يتنا ةيبارعإلا

 ثادايزلا هذه خيرات عبتتمو ؛عمجلاو ةبنثتلا تادايز اهيف رهظت يلا بصنلاو عفرلا

 رصادعلاو لعفلا ةسارد ىلإ لقتني مث (ةتراقملا ةيماسلا ثاساردلا ءرض يف اهرّوطنو

 تامرهفمو عراضملا زعفلا تالاح نع ثدحتيو .رصانعلا هذه ثالالدو هيف ةيقصللا

 فلؤملا هجهتنا دملا نع امأ . كانذ ريغو ةهجلا وأ عوفونا ةيفيكو .مزلاو ثدحلا
 . ل ى ئ

لا اذه ئدابم نع ثالحت دقو . ينرصنا ينيلحتلا جهنملا رهف هكحب يف
 اذه يف جهن

 ةيساسألا ثامرهفلأ» :ناونعب اذه لبق هدعأ رخآ ثحب يف كئذكو ثحبلا

 :يلي ام ُئدابملا هذه مهأو ءاهتاجهبو ةيبرعلا يف يفرصنا

 اذه -؟ ىنعم ثاذ تاوصألا نم ةعرمجم ىلتأ يهو 60مانع#© يفرصلا ليلحتنا
 ةدحو وه ميفرصلا -

 ىلع ةمدكنا ءانب موقي نأ وهو هنم دبال ليدعت نود ةيبرعلا بساني ال ماعنا مرهفملا

 امهو كاذنآ ني دي دج نيموهفم كنذ ليبس يف لجرلا مدختسا دقو .نزولاو هدام

 ىنعم هن يذلا نزولا ءزج لوالاي دارو . «يميقرصلا ءزجلاو و9 يميفرصلا رصنعتا»

 ال يذنا نزونا ءزج ينا

 باتكلا نم ص رظني . ( امعبتك ) يف فاكلا دعب ةحتفلا
 اب دارآو . :(امتبتك ) وحن يف هاتلاو نينثالا فلأ لثم صاخ



 ةيفصولا تايتاسالا ءوص يف ةيفرصلا ةينيلا ةسارد

 2١0 تاملكلا نم اهأوس نيب اهعضاوم لمشي امك اهئازجأو اهعطاقم ةسارد

 يبرعلا ثارشلل هدقن بريا .د اهيلع ماقأ يتلا لوصألاو ئدابملا مهأو

 يفسلفلا ليلعتلا لياقم ةيفصوتا : يه .- ماعلا هموهفمتب وحتلا دارملاو - يوحتنا

 ىلع دامتعالاو ؛تادحونا فينصت يف ةلالدلا وأ ىنعملا داعبتساو : يقطنملاو

 وسقف نيزيأ 1 فرو هلع اقر فيدل اساسا ةفيظولاو لكسللا

 ةسردملا يأر يضنريو ءاهل ينانويلا ميسقتلا نيع هنأل ؛ةملكلت يثالشلا

 ةلالدلا رابتعاب ال مالكلا ميسقت ين مكحعت يتلاو ١ تدي يتلا ةيلكشلا

 .(؟)لكشلا رابتعاب نكلو

 يف ردصأ دقق ؛مامت . دوه هاجتالا اذه نمض فتصب يذلا يناثلا منعناو

 ةيرايعملا نيب ةغللا) هباح م882١ - بريأ .د باعك رودصل يلاعلا ماعلا

 جهنملا تمأدق يتئا ةيرظننا بتكلا نم باتكلا اذه ٌدعيو .(ةيفصولاو

 نم لمشأو برقاو قدأ ةروصب ثيدحلا يبرعلا يوغللا ركفلا ىلإ يفصولا
 فصو بويأ .د نأ ظحول دقو - قباسلا بويا .د باتك ينعأ ؛هقباس

 عدم معانا# ةيرايعملاب مامت .د اهقصوو ةيديلقتلاب ةيبرعلا ةيوحنلا تاساردلا

 يتنا ةيباسنإلا مولعلل ةيبرعلا ةجْتا يف روشتم ثحب بوُي' نمحرلا دبع روتكدلل )١(
 ١١مقر ةيشاح ؛؟م  الددعلا  تيوكلا ةعماج اهردصت

 ةغللا ملعو ةيبرعلا ؛يمدح .د :كئذك رظنيو .١١-ص قباسلا ردصللا :رظنب (؟)
 10/5 نع ءييوبنبلا
 - ربتعي بوب6 نمحرنا دبع روتك دلا هينك ام نأ ددصلا اذه يف هيلإ ةراشإلا ردجت امو

 دق اهّنأ امك ؛تاظوحلم اهيلع انو «لاجمل اذه يف ةعضاوتم ةلواحم - انرظن ةهجو نم

 هعضومو كلذ يف لوقنا ليصقتت لاجم انهاه سيلو :داج ةيمشع تاسارد يف تدقنا

 ةوثلا هللابو : ىلاعت هللا ءاش نإ رخآ لمع



 دوصقل اديع دمحم دوصقملا دبع

 ةيفصولا لباقم يف .- يبروألا يوغللا ركفلا نم دمتسم ديدج حنطصم وهو

 وعدي يتنا 2من

 هفلؤم هيف دقن دقو ءةقلئا ةسارد يف يفصولا جهنملا ىلإ ةوعد باتكلاو

 ًاجهنم هدقن يف ًادمتعم :ةيرايعملاب هفصو ميدقلا يبرعلا يوغتتا ربكفتلا

 ؛لحلا وه يفصولا جهنملا ناب حرصيو «ثيدحلا يوغتلا ريكفتلا نم ادمتسم

 نا هّثح جهنم يف ةيرايعم ا بلغت وه ىوكشلا ساسأ نأ ىلإ تدطف ؛ :لوقب

 لوانعلا ةقيرط يف حضعت ةيرايعملا هذه نأو ءأريخأو الز فصولا ىلع دمتعي
 ال «ةغالبلاو فرصلاو وحنلا بتك ةرهمج يف ريبعتلا ةقبرط يف حضتت امك
 .0١2«ةلق الإ اهنم يندعسن داكن

 ةيلكشلا ةيليلحتلا ةسردملا ةيفصو يه بوبا .د دنع ةيفصوناو

 01 لا

 مام .د دنع اهنكلو ءىنعملا نود لكشلا ىلإ مكتمت ةيلكش ةيفصو يهو

 2؟)ةغلاب ةيمهأ ىنعملا يطعت ةيفصو

 7ص «ةيعصر ةفللا همام د (؟)
 ةمق لثمي يذلا سيراه مث دييفمرتب دب ىدع اهعفلب ةمق ناب حّرصي هارتو (؟)

 ةيرغفلا رصانعلا فيصت يف ًالّثمتم يوغلنا يوبنبنا لينحتلا يف ةيلكشنا ةمارعلا

 ةلمجلا لخاد ةيمكشلا اهتفيظول ًافبط

 .(7 +5 ص :يبرعلا وحنلا يف ةيدقن تاسارد بويأ نمحرلا دبع . :رظنيز

 18ص «يوينبلا ةغملا ملعو ةيبرعلا :يملح .د رظني (*)

 فيطللا دبع ةسامح دمحم .د لاقو

 عساولا ةانعمب وحنلا -- يوحتلا ريسفتنا يف اريبك ًامامنهأ ىتعملا يطعي ةيبرعنا ةسارها

 دي ىلع ينيرحتنا جهنملا روهظ يف ىأر دقو - فرسعلاو رحنلا نمشي يذلا

 8ص هب ةلمجلا ءاتب .9 يبرعنا وحنلل رابتعا در يكسموشن



 ةيفصولا تايناسنلا ءوص يف ةيقرصلا ةينيلا ةسارد

 ةيفصولت ةيساسألا تاقئطتملا روكذملا هياكل ديهمتلا يف مامت .د دّدح دقو

 يف لّثمتت يتلاو ةماعلا اهثدابمو اهلوصأ ديدحت ىلإ لقتنا مث ءاهيلإ وعدي يتلا
 يناسنإلا مسجلا حيرشت يف ثحابلا هبشي ةغللا يف ثحابلا نأ اهلّوأ روما ةدع

 نإ ايبا ,ةعارق ضرع وأ ناقش ندي نازل هاري ان لس و[ بلع

 ام ىلع صنلاب هعوضوم نم هفقوم نع رّبعي نأ هيلع يغبني ال يوغللا ثحابلا

 ةغل نم اهنيعب ةلحرم راتخت ةيفصولا ةساردلا نأ :اهثلاثو .زوجي ال امو زوجي

 تاّيئزجلا نيب ةكرتشملا يحاونلا دخعتو ًاّيئارقتسا ًافصو اهفصتل اهنيعب
 يف ةيرغللا ةدعاقلا نأ :اهعبارو .دعاوق اهيّمستو ءارقتسالا اذه يف ةلخادتملا

 لامعتسالا تالاحح نيب كارتشا ةهج يه افإو .ًارايعم تسيل ةّيفصولا ةساردلا

 ىلع هطاشن رصقي نأ يفصرلا ةغللا متاع ىلع يغبني :اهسماخو .ةيلعفلا

 .( ١ )ليجستلاو فصولاو ةظحالملا

 نمو ريسوس يد ئدابم نم مامت .د اهيلإ وعدي يتلا ةيفصولا قلطنتو

 يف صخلتتو ؛ثريف يزيلجتإلا هذاتسأ دنع يه امك ةغلل ةيعامتجالا ةيرظنلا

 ةسارد لك نأو ؛ةيزمر ةفالع ىنعملاو ظفللا نيب ةقالعلا نأ اهمهأ نم رومأ

 قرط نم ناقيرط ديعفتلاو ءارقتسالا نأو « ىنعملا ىلإ هجقت نأ يغيني ةيوغل

 مهسنتلاو ت ميسقتلا ره كلان لمس رخآلاب امدهتم لك د

 ةغللا نأو  يفصولا يوغتلا ليلحتلا يف ناتيساسا ناتيلمع ديرجتلاو

 ىلعو ءدحاو هاجّنا يف اهّلك لمعت يتلا ةلماكتملا ةزهجألا نم ةمخض ةموظنم

 :رخآلاب اهنم ءزج لك ةقالعو اهبيكرت قرطو ءازجأ ظحالي نأ يوغللا ثحابلا

 تري فصولا

 )١( !5ص «ةيفصولاو ةيرايعملا نيب ةغللا ءمامت .د :رظتب -

١ 



 دوصقملادبع دمحم دو

 .١2)يمجعملاو يفرصلاو يتوصلا ماظتلا يف لمعت ةزهجألا هذهو

 ةغل رايتخا اهي يداتيو مامت .د اهيلإ وعدي يتلا ةيفصولا لوصأ مهأ نمو

 بناوجلا ذاختا عم ًاَيئارقتسا ًاقصو اهقصوو ةئيعم ةيئمز ةرتف يف ةنيعم

 هذه نوكت الو ,دعاوق اهتيمستو ءارقتسالا اذه يف تاّيئزجلا نيب يب ةكرتشملا

 ! بناوج يه ؛ هناو «ةيلعفلا لامعتسالا تالاح ن اراهعم دعاوقلا

 رصقي نأ بجي ن' نود ليجستلاو فصولاو ةظحالملا ىدع هطاشن ة

 27 2دعارقلا ضرفي

 نع ديعبو ةيرايعملا يف قراغ يبرعلا يفرصلا ركفلا نأ ىئإ مامت .د ريشيو

 هذه يبرعلا ريكفتلا نع يفنيو هيلع دري ليلخ يملح .د نكلو ؛ةيفصرلا

 يف ةرفاوتم تناك هلوصأو يفصولا جهنملا رصادع نم ًاريثك نأ ىريو ةفصعلا

 نم ىثوالا لحارما يف ًاسوصخ مهريكذتو ةيبرعلا ةاحئ لمع
 مل: ًالئاق بّقعي مثءهمالك ةحص

 وعلا عن

 ادأ ركذيو «هيوبيس ىتح يبرعلا

 ًاضيأ نكي مل امك ًاصلاخ ًاّيرايعم ريكفت رمل يوحنا ريكدتلا نإ نكي

 مام .د اهيلإ اعد يتلا ةيفصولا لثم للعي

 ىلإ قرطت ام اذإ يفصولا ةغلنا ملع نأ نيثحابلا ضعب لوقع يف ٌرقتسا ىتح

 ثحبلا قاطن يف لخدو هتّيملع نع ىّلخت ةيوغللا رهاوظنل ليلعتلا وأ ريسفتلا

 (5)ًاحيحص سيل اًذهو «يقي يفاعيملا يفسلفلا

 ةيبرعلا ؛يملح .2 :رظنيو . ١١١ ىع ةيفصولاو ةيرايعملا نيب ةغللا ؛مامت .د :رظني ( ١

 - 1810-1428 ص :يوينبتا ةغللا ملعو

 15ص ؛ةيفصولاو ةيرابعملا نيب ةغللا :رظني )١(

 145 20 ميا «يرينبلا ةغللا ملعو ةيبرعلا (")

 فل



 ةيفصولا تايناسنلا ءوض يف ةيقرمملا ةينبلا ةسارد

 :امهيلإ راشملا نيباتكلا يف مامت .د ةيفصوو .بويأ .د

 مل برعلا نييفرصلاو نويرحنلا ءامدق نأ يف يملح .د عم ةيادب قغتأ

 يوغللا جهنملا نع افارحنا بويفصولا هربتعا امج ريثك يف باوصلا مهبتاجي

 ةحضاو ةيفصولا ةعزنلا هيف تزرب ام مهتافنؤم نيب نم هنأ ىلإ ريشأو ءميلسلا
 .ويأ .د هيلإ اعد يتلا ةيلكشلا ةيفصولا

 امثدحأ دق ناّسح مامت .د اهيلإ اعد يتنا لّلعت الو رّسفت ال يتلا ةيريرقنلاو

 يف كئذك هعم قفتأو :(' اةّيلج

 فريسيتو ةببرعلا حالصإ ىنإ وعدن يبرعنا يرغللا اثارت يف احم ةّمث )١(
 يذبا ةحاقتلا هباعك يف ساحنلا رقعج يبال ةئواحم اهتم ؛ةيقصونا ةحئار اهيف مشي

 ةفدلا مدعو ةببرعلا ؛لبلخ يملح .د :رظني .م958١ ةتس رشنو داوع سيكروك هققح
 81ص يوينبلا

 ىلع للديو ؛هديعفت يف يفصونا جهنم ا عبتا دق فلؤملا نأ رمع راتخم دمحأ .د يريو

 تاسدكلا ضعب فورمحلا هذه نم الع ثيح رجلا فورح باب يف فلؤملا عينصب !ذه

 ء!دق_فلخ-لقس لثم ًافورظ ةاحنلا اهدع يتلا
 لكم يف ( قوف )يف اهنع ( ىلع )يف فنتخت ال اهدجوف ةلمجلا يف ةملكلا ةفيظو ىلإ

 رظن هنال ءنيب-طصو -تحم قوف-ءأ

 يوغللا ثحبلا ؛رمع راتخم دمحأ .د رظني . ةدئاملا قوف بوكلا ؛ةدئاملا ىلع بوكنا

 1 ص ءيوبسبلا ةغللا ملعو ةيبرعلا : كنلذك رظنيو . 155 ص برعلا دنع
 ىلع درلا# هباتك يف (هه3 ؟ :تال نواحم يه ةمهم ةئواحم ةمثو

 حالصإ ةكرح قاطن يف م840١ هنس ةرم لوال فيض يقوش . دقو (ق1
 انئذئاسأ ضعب طبرو . ثيدحلا رصعلا يف هريسيتو يبرعلا وحنلا ءاضم نبا جهنم ن

 ةسارد هبف ىأ :نييبروألا دنع ةغنلا ةسارد
 1١ص بانكلا ققحم ةمدقم :رظني . يدقلا

 يملح .دو :1 ١50-58 برعلا دنع يرغللا ثحيفا ةرمع راتخم دمحأ .د

 ىري (ةاحننا ىلع درثا ) باتك يف ص يوينبزا ةغللا ملعو ةيبرعلا ؛ليلخ
 ئدابم قفو اهل ديعقتلا

 ناك دق ءاضم نبا ن

 هنع فورعم وه مك - ليلعتلاو ليواتلاب نمؤي ال بهذلا يرهاظ

 ف



 دوصقللاديع دمحم دوصقلاديع

 ئدابم ىلع موقي هراكنإ نكمي ال ثيدحلا يبرعلا يوغللا ركفلا يف ًاًيدقن ًارايت

 ركفلا اهيلع ماقا يتلا ئدابملاو لوصألا كلت نع فلةخت ةيملع ةيرظن لوصأو

 ةوقلا بناوج نع فشكلل ةيرورض تناك اهنكلو يديلقتلا يوغنلا

 ةيرايعملاو ةيفصولا نع ناّسح مامت .د هبتك ام ّنأو «ريكفتلا اذه ىف فعضلا

 يتلا تايمومعلا نم ثيدحلا يبرعلا يوغللا ركفلا صّنخ دق باتكلا اذه 5

 دنع ةيخيراتلاو ةيفصولا نوب طلخلا نمو «حالصإلاو ريسيتلا ةاعد تبحاص

 .0'2ثيدحلا يرغللا ركفلا داؤر ضعب
 ثارتلا دقتل تضّرعت يتلا ةئيدحلا ةيوغللا بتكلا نم ثلاثلا باتكلا امأو

 بئاوجو

 يذلا ( ةغللا ملع يف تاسارد )ب موسوملا رشب امك .د باتك رهف يبرعلا

 ملع ءوض يف برعلا دنع يوغللا ريكفتلا نع ثحبم هيفو .م19595 ماع ردص

 .0"2ثيدحلا ةغللا

 اننكلا نع باتكلا اذه زيمعيو

 ١ يبرعلا يوغللا
 برعلا انئاملع درهج زاربإب أدبو «2* >ثيدحلا ةغللا ملعو قفّتت ريكفتلا اذه

 ثارثلا دقنل ضرعتي مل هّناب نيقباسلا نب

 نم بناوج نع فشكلا لواح هنكلو ؛ةرشابم ةروصب مب

 قبقدو حضاو يرغن جهنم قفو يبرعلا ثارتنا دقن يف باتك لو بادكلا اذه دعبو )١(

 191 نص نير ةغئلا ملعو ةيبرعلا : رظني

 رمق هيض ص(

 هاجنا اذهو . ثيدحلا لا ملع ءوض يف برعلا دع يوفثلا ريكفتلا ثحب هنأ يف ()

 ءارو ايعس يبرعلا ثارثلا ةءارق يف ةديذج ةبركف ةكرح و“ ًاحضاو أرا

 لثميو . ةلبصألا هتيرظن ىع فشكلت ًأديهمت ةغللا ملع رظن ققو ثارتلا اده ليصانا

 جهانم ءرض يف يبرعلا رحنلا ةيرظن ) ىسوملا داهن .د بانك ليثمت ريخ هاجتالا اذه

 تيدحلا يوغللا ردنا

 > يملح د رظنب . ( ثيدحلا سردقاو

 لثمب حبصأ

 يبرعلا وحتنا ) يحجارلا هدبع .د باتبك كنذكو :(م1 8

 15 7ص :؛يرينبلا ةغنلا

0 



 ةيفنصولا تايناسللا ءوض يف ةيقرصلا ةينبلا ةسارد
 مهتغل ةمدخ يف ًاراّيج ًادهج اولذب دق برعلا انءاملع انآ ىنإ راشاف ؛ىمادقلا
 2١ )ءاطخالا نم اهل انتو فيرحتلا نم اهل ةنايص ميركلا نآرقلا ةغل يه يتلا

 ب نييقرضو نايوعت نما ح ىتاذقلا ةيبرملا امنع ىلع رسنب 3 دخلا دقو

 تاساردلا عورف نيب طابترالاو ةقالعلا ىدم كاردإلا مامت اوكردي مل مهنأ
 ا

 حبتا امو نيفرطلا ؤقاكت مدعل هيف

 ءاملع هب ماق يذنا لمعلا ةماخض نأ ىريو

 يف مهبولسأ فصو نم هعنمي من باجعإلا اذه نكلو .ءانثلا قحتسي ةيبرعلا
 ؛ثحبلا قئارط نم جيزمو ريكفتلا ناولأ نم طيلخ هنأي يوغللا ثحبنا
 فعض نم 02 انو رص ا يبوس اة اضإلاب
 ءاطخأ ين اوعقو مهنأ ىلإ راشأو ؛يقيقحلا هفده ىلإ لوصولا نع هدعبي
 :ءاطخألا هذه مهأو :يوغللا ثحبلا اهرقي ال ةيجهنم

 لالخ نم هرظن ةهجو نم كلذ رهظيو ؛جهنملا نادقف وأ لماكتلا مدع ١

 تاهاجمنالا ين لاسعت يوغللا ثحبلا

 ا اا
 هيئات در اا هر رص لّكمتيو ؛نمزلا لماع لامه ! -

 ؟)تايماسلا اهتاوخأب ةيبرعلا ةنراقم مدعو ةغللا ةيعامتجاب

 بيلاسأ نيب مهطلخ

 ةليلخ يملح .د كلذك رظنيو . ١1-5١ ص ةغئنا ملع يف ةرظني )١(

191 

 )١( 05ص «قباسلا ردصما --
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 دوصقل اديع دمحم دوصقلااديع

 ذإ «يبرعلا يثارتلا ريكفعلا يف ةيفصولا نم ءيش دوجو ىلإ رشب .د راشأ دقو

 ةيوحن اباضق يبرعلا ثارعلا يف رخآ ىلإ تقو

 أو ؛ةيفصو سس“ ىلع تشقون ةيوغلو

 2009 يبرعلا يرغنلا سردلا يف عبْتملا جهنملا اهناب

 نم مدعن ال كلذ مغرو ؛ :لوقي

 لوقلاب حمست ال ةيوفع ةيفصو

 سفن نم يبرعلا يفرصلا تارتلل هدقن يف قلطني رشب .د نأ ظحاليو

 نوب ةغللا) يف مامث .دو ةيدقنلا هتاسارد يف بويا . د هنم قلطني يذلا قلطنملا

 رئاتلاك:ةنيعم هجوأ لوح ًاعيمج نوقفتي مهنإ ثيح :(ةيفصولاو ةيرايعملا

 نكلو . ضارتفالاو لبواتلا ىلإ هاجتالاو :ةيرايعملا حورثا ةبلغو ةفسلفلاو قطنم اب

 يف ةيوغللا ةيرظنلا بايغ يهو ىرخأ ةيواز هدقن يف فيضي رشب .د

 . 2 ''جهنملا نادقف وأ لماكتنا دعب فرعي أم وهو :مهتسارد

 ةوفصو٠» :لوقيف الا اذه باحصأ هب ماق ام ىلع يملح .د قلعيو

 مامت .دو بويا 0 نأ لوقلا

حول ًاهاجتا ناك ةيفصولا ئدابم ىلإ دنتسملاو رشب لامك دو تاسع
 ا

 نكلو «ةيعوضوم ةيملع ةرظن ثارتلا اذه يف رظنتل أضيأ ًايرورض ناك هّلعلو

 ؛ليلخ يسلح .د كلدذاك رظنبو . ١5-70 صا

 تدك لإ اف اهناكتو ةدويَوم

 يهو .برعنا دنع يرغللا ثحبلا ىلع يلمملا

 .«جهنفلا نادقق وأ لماكتلا مدعي

 -(1319- 191 ضص ءيوينبلا ةغبثا ملعو ةيبرعلا)



 .ةيفصولا تايئاسللا ءوبض يف ةيقرصلا ةيتيلا ةسارد

 نايب وهو ؛نيثحابلا ءالؤه ضعب هب ماق رخآ هاجت! هبحاصو هبكاو ماجتالا اذه

 نم يناشلا رايتنا هلّئمب ام وهو «ةغلل يوينبلا ليلحتلا قرط حرشو

 2106 ةيفصولا ةيويتبلا
 ءالؤهو .(' !نرّيويعبلا نريليئحتلا

 مل مهنأ عمو .هب طبتراو يفصرلا جهتملا ىلإ

 ١ مه نييفصولا ءالؤه نم يناثلا قيرفثاو
 ةوعدلا بحاص ًارامت نوني

 وينبلا حئطصم اوم دختسي

 دقو . يوغللا ليلحتلا يف يويتبلا ةغئلا ملع جهانم وأ ةيرينبلا ةيرظنلا لونبتب
 تايوعسم تلوانت يتلا تاساردلاو بتكلإ نم ديدسعلا هاجتالا اذه لم

 يتلا كلت وأ ؛ةيلالدلاو ةيوحنلاو ةيجوئوفروملاو ةيجولونوفلا يوغنلا ليلحتلا
 تايوتسملا هذه نم دحاو ىوتسم ةسارد ىلع ترصتقا
 د يلا بتكلا نيب نمو .هتاحلطمو هميهافمو هقرطو يوغتلا ليلحتلا

 اوناك ثاحبأو تاسارد نم هرمّدق امب مهتأ الأ ةيب

 جهانم تن

 )١( هلم ؛يرينبلا ةقللا ملعو ةيبرعلا 1

 نم ريبك ردت عمج ىنع موقي اًيفصو ريسوس يد دب ىلع ادب ير )١( بلا ةغثلا ملع
 كلذ ىلع بئرتي ام صالقعتساو اهرصاتع فينصتو ةيرغللا ةينبلا لوح تاظحالفا

 اهن' يكسموشت ىأر ينلا ريسفتلا ةيلمع ىل
 ىلع موفي ملع وهو . ليلخ يملح روثك دلا ركذ

 :ىرخألا ةيرعللا رصانعلا ةيقب نع لزعمم متي ذأ“ نكمي ال رصنع يأ ليلحت نأ ساسأ

 اهيلإ رظنتف اهتساردو ةغللا صحف يف يفصولا جهنملا قبطت ةيرظن ىرخأ ةبحان نم وهو

 ةلحرملا «ذه زواجتي ذأ نود جئاتن نم
 امكةيوغللا ةيرظنلا فادهأ مهأ لْثمت

 اهروذي هذه نوكتن ةيجولوفروم ثادحو نوكتن عمجعت ةيتوص تادحو اهنأ ىلع
 م٠486 ماع ىنإ م1498 ماع نم ةرتفلا يف هتورذ ملعنا اذه غب دقو . تارابعو المج

 يكيرمألا يوغننا الي ىلع ةعللا ملع حيصي ىنعملا اذهيو . هذيماهتو دليغمولب درانو لا ملع 5 هذيماهتو دليفمولب درانوبلا
 نيرشعلا نرغلا يف ةددعتم ةيوغل صراخ
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 درصقكادبع دمحم دوصقلاديع

 (م19885 /ةغثنا يف ثحبلا جهانم ) :يوغنلا ليلحتلا تايوتسم عيمج

 روتك دلل (م15717١ /يبرعلا ئراقلل ةمدقم ةعئنا ملع) و «مامت روعك دنل

 2١ )نإرعسلا دومحم

 ام ثحبلا جهانم هباتك لالخ نم يبرعلا ئراقلن م م .د دارأ دقو

 ثيح - ةمّدقملا يف هترابع ّدح ىلع -. يفصو جهنم نم نويبرغلا هعنطصا

 نم هحاضيإ لئاسوو هتلثمأ ًاذخآ ًالصفم ًاضرع يفصولا جهنلا اذه هيف ضرع

 ملف ؛أشلاث ًاديح ةيبتجا تاغل نمو رخآ ًانيح تايماعلا نمو ًانيح ىحصفلا

 . يفصولا جهنمنل ًاضرع ناك ام ردقب ىحصفلل الاخ ًاثحب نكي

 نيب ةغللا ) باتك عم لماكتي (ةغللا يف ثحبلا جهانم ) باتك ّنأ ظحاليو

 أئدابملاو ةيجهنملا لوصألا لوانتي يذلا باتكلا كنذ (ةبفصوناو ةيرايعملا

 ةيرظن نم هيف قلطتي هبحاصو . 2” )ةيفصونا اهيلع موقت يتنا ةماعلا ةيرظنلا

 باتك :يرغملا ليلحتلا تايوئسم نم أدحاو ىوتسم تنوانت يتلا بئكنا مهأ نمو )١(

 مسق - ماعلا ةغلئا ملعو ز رشب .د باتكو م1914 ] (ةغللا تارص* ) بوي" .د

 رظني .( يوغللا ترصنا ةسارد ) رمع راتخم دمحأ و :[م١ 8001 ] ( تاوصألا

 4١ص :يوينبنا ةغللا ملعو ةيبرعلا ؛يملح .د

 لا لبق هفلؤم ادع" ثحبلا جهادم نأ عم (8)

 راوجي نود فيناشنا خيرا رات لالخ
 هيلع لدي ام ىلع لدبل (جهانم ) علطصم لجرلا مدختسا دقو .فلؤملاب ةضاخا

 قلطيو ؛تاوصألا جهنم : يهو :جهانم ةتس ىو اهمسقي وهو .( تايوتسم ) حدضصم

 جهنمو (061-9110101/) يتوصنا ليكشننا جهنمو (511018:81105) اهيمع

 (مجعملا جهنمو (5ال3/7805) بيكارشلا جهنمو :(90181401060ال) فرسعلا

 . ةقالدلا جهنمو

 وال



 ىلع اهقيبطتو يبرغ اهلكيهف ؛برغلا يف نورق براجت ةجيعن اهناب اهفصي
 .ريسوس يد ةيرظن اهلمجم يف يه ةيرظنلاو ىحصفلا ةيبرعلا ةغللا

 باتكلا لْثَب امك ةيبرعلا ةغلل الماك ًاّيفصو ًاجذوم لّثمت ال باتكلا اذهو
 ةيمهأ اذ ناك هنأ عم اهانبمو اهاتعم ةيبرعتا ةغللا باتك وهو - ًابيرق يتآلا

 .(17ورودص دنع ثيدحلا يبرعلا يوغللا ركفلا خيرات يف ةصاخ

 مدقو يفرصلا سردلا يف ًاجهنم ةيفصرلا جهتنا يذلا يناثلا باتكلاو
 ملع ) نارعسلا دومحم .د باتك وه ةيفصولاب ةئص نم هن امب يوينبلا ليثحتلا
 يغبني هنأ ىلإ هقلؤم هيف راشأ دقو (م١ 561/7 / يبرعلا ُىراقلت ةمّدقم ةغلنا

 ىلإ قرطتلا نود اهتقيقح نع فشكلا فدهب ةيعوضوم ةسارد ةغللا ةسارد
 بئاوج حيحصت وأ اهتيقرت هفده نوكي نأ نودو ةيوبرت وأ ةيميلعت ضارغأ

 فصو ىلع روصقم هدنع ةغللا ملع نإ ذإ ؛ىرخأ بناوج ليدعت وأ اهنم

 .27 )ةيعوضوم ةقيب
 يف ةيفسلفلا لوصالا داعبتسا :لجرلا اهاري امك ةيغصولا حمالم زربأ نمو

 لاو ليوأتلا داعبتساو ليلحتلا
 ًايلكش نوكي نأ يوحنلا ليثحتلا هب فصوي ام مهأ نأ

 ىلإ ريشيو .ىرخألا ةيلقعلا تاريسفنلاو ري

 يروص وأ هقده نال

 ةعشانلا تاقالعلا فينصت مث ةئنّيعم ىسأ ىنع اهفينصتو ةيظفنلا روصلا وه
 نال ؛ يفيظو ليلحت .- ىري امك-ليلحتلا اذهو .ةلمجلا لخاد تاملكلا نيب

 رودلا كاردإ ىنع موقي يغبني مث نمو ؛«ةلمجلا لخاد ةملكلا هب موقت ي

 50 ١ص :يرينبتا ةعللا ملعو ةيبرعنا ؛يمنح .د :رظني (1)
 :راقلت ةمدلقم ةعللا ملع ؛نارعسنا .د :رظني ( ؟) ؟يمدح .2 :رظنيو . 84 2 17ص يبرعلا

 ؟ 5-١8 ١/ص «يوينبنا ةغللا ملعو ةيبرعلا



 دوصقم ادبع دمحم دوصقلادبعأ

 . 2 )يوحننا ليلحتلا نم ىنعملا ةاعبتسا

 مظعم وحن نوسردي برغلا يف ةغللا ءامدع نأ ىنإ نارعسلا .د راشأ دقو

 كلذك راشأو . مظنلاو ءايجولوفر :امه نييساسأ نيعوضوم تحت كاغللا
 أر :(5051881) ةيروص و“ ةيلكش ة

 هّنأ ىلإ كلذك رأ راب مهي لواغتنإ نأ ىلإ

 لك لاجم ديدحعبو ميسقتلا اذه ىودجب قلعتي اميف مهتيب لدجملا رثك دق

 يديلقتلا ميسقتلا نأ ىلإ هتاذ تقولا يف اريشم ءنيمسقلا نيذه نم مسق

 . 2” )احلاص لازام

 يملح .د ىريو

 ليلحتلا تايوتسمو ةماعلا لوصألا ثيح نم باتكلا اذهب لمتكا دق

 ىلإ ريشيو . يوغلتا
 و ءرشب .دو ءناّسح

 ةغنلا ةسارد يف ةبوينبلا ةيفصولا يف ير

 مات .دو «بويا نمحرل' دبع د يف نيلثمم ةيفصولا ةاعد

 لوح هوعاذأو هوبتك امب اوعاطتسإ دق مهريغو نارعسلا .

 يبرعلا ريكفتلا اهيلع ماق يتلا لوصألاو راكفألا ضعب ةعزعز ةيفصولا

 قوفي يرظنلا بناجلا اذه يف ءاملعلا ءالؤه حاجب ىريو . 22)يديلقتلا

 .715ص ؛ةيبرعنا ؛يملح .د : ثالذك رظنمو .55؟رص ةغللا منع ؛نارعسلا .د :رظني (1)

 . 11٠ ص «يعرعلا ئراقلل ةمالقم ةغننا ملع ؛نرعسلا .د :رظني (1)

 ةقرشتلا ثيدحلا ينرعلا يوغنا ركفلل ةي هونا ةاعد اهمّدخ ينلا ةيرهوجلا لوصألا نم (8)

 يه ثيح نم ةفللا ةساردو ةماع ةيناسنإ ةرهاظ يه نم ةغللا ةسارد نيب
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 ةيفصولا تايناسللا ءوض يف ةيفرصلا ةيتبلا ةسارد

 تاوتسلا هذه لاوط رفست مل ةرعدلا هذه نأ ليلدب «قيبطتلا يف مهحاجت

 ةيبرعلا ةغللا ليلحتل لماك جذومن نع باتكلا اذه روهظ ىلع ةقباسلا

 تناك امنإو ءاهيلإ اوعدو اهوقستعا يتلا ةيفصولا ةيوينبلا ىلع ءانب اهتساردو

 ىوتسم ىلعو ةيبرعلا ةغللا نم ةيئرج تاقيبطت ىلع بصنت مهلامعأ مظعم
 اورشني نأ اوعاطتسا تاونسلا هذه لاوط ةيغصولا ةاعد نككلو ءاهتايوتسم نم

 مولع لامتكا ةرثكف اولزلز مث نمو «ةيرظنلإ هلوصأو ثيدحلا ةغللا ملع ئدابم
 .(١)تاعماجلا لخاد ةيبرعلا ةغللا

 يرظنلا هراطإ يف ًاعباق ةيفرسصلا ةينبلل يفصولا يوينبلا ليلحتلا ّلظ دقو
 فوقولا هل ىنستي يك قببطتلا ىلإ كلذ زواجتي نأ نود تارضاحنلاو ثاحبألاو

 ناّسح مات . د باتك ردص ىتح يرايعملا وأ يديلفتلا جذومنلا مامأ اهب
 نم ثلاشلا راّمتلا لّثمب وهو .(م41/8١ /اهانبمو اهاتعم ةيبرعلا ةغللا)

 ئرتسملا ىلع ةغللا ةسارد يف يفصولا يرينبلا ركفلا اهنع رفسأ يتلا تاراّيتلا

 .2' )هريغو يفرصلا

 هذه قيمعت لاجم يف ةلواحم لوأ ( اهانبمو اهانعم ةيبرعلا ةغللا ) باتك دعيو

 هرسهفو هرغلأ يذئأ يدقلاب نوي ديلفنلا هغللا ءاملع كسمت دادزا نأ كلذ نع جن

 لماك جذرمت عضو يف اوففخ' دق ةيفصرلا ةاعد نأ اذه ىلع دعاس يذناو.هرظفحو
 سرادقاو تاعماجلا يف قّبطي ةغللا ملع تايرظن قفو ةببرعلا ةغلتا فصوت

 ةيبرعلا ةغللا ميلعت يف
  ةغنلا ملعو ةيبرعنا ؛يمشح . د ؛رظني
 .790/ص :قباسلا ردصملا رظني )١(

 ةغللا مثعت نيتوانملا ةجح ثناك كلتو

 114-509 ص ةيعإ

 5١. 9ص ءقياسلا ردصللا :رظني (؟)
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 ةيشطابب ليم نلت

 كلت ةيرظنلا هذهب ينعأو: ةيبرعنا ةغللا ىلع اهقيبطتل ديهمتلاو ةيرغللا ةيرظنلا

 يكسموشت ةيرظن روهظ ىتح يوغللا ركفلا ىلع ترطيس يتلا ة

 ام عرف لك نم ذخأي ؛ةفتتخنا اهعورغب ىحصفلا ةغللا باتكلا لاجمو

 .2' !ءامدقلا ةقيرط نع فنتخت ةقيرطب جالعنا ةدواعم ىنإ ةجاحب هاري

 لكشلا نيب طبر هنأ يأ ؛ىنبملاب هطبر دقو هيف ُصخألا عرضوا وه ىنعماو

 ىلإ وحنلا ىلإ فرصنا ىلإ تارصألا نم ةساردلا تدستما دنقو . ةفيظولاو
 ًانايحأو ههب ةداشإلاو ميدقلا ءارطإب ًانايحأ هتجلاعم معتو . ةلالدلا ىلإ مجعملا

 رشي مل يذلا ديدجلا نع فشكلاب ًانايحأو ءهب لادبتسالاو هداعبتساب ىرخأ

 ةطبارتملا ةقرفشملا رهاوظلا عمجي دقو مهراظنأ مامأ هحوضو عم ءامدقلا هيلإ

 لك ينبني فيك لجرلا نيبو . دحاو ماظن يف اهعمجب ءامدقلا نعي مل يتلا

 -- ةيفالخلا ميقلا يا - تالباقملا نم ةفئاط ىلع ةيبرعلا ةغللا ةمظنأ نم ماظن

 ىلع قلطأو قيبطتلا ةيفيكو قايسلاو يرغللا ماظنلا نيب لباقتلا نع ثّدعتو

 لولح نأ ىاتراو .قايس يف ماظنلا عضو يأ ؛(قيبطتلا لكاشسمر كلذ

 «ةيترص لوح ةروص يف ًاعيمج ةمظنالا ىنع تءاج قيبطتلا لكاشم

 اذ يف ًاعيمج اهعضوو :(ةيعقوم رهاوظ ) اهيلع ى ةيوغللا ةمظنالا ىل

 يحسعقلا ةيبرعلا ةغللا ثحبلا اذه لاجم : 4ص :بانكلا ةمدقم يف فلؤملا لاق (

 هذه عورف نم نّيعم عرف يف
 جالعلا ةدواعم ىلإ ةجاحن

 باتكلا اذه سيلف ةفنتخما هعسارد عورفب

 نم ذخايو اهيف لوحي هنكلو :ثاساردنا
 مث «ءامدقلا اهاضترا يتلا ةقيرطلا

 أشيل ةقلخس ةجين ىلا ريخأ يهني
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 .ةيفصولا تايئاسللا ءوبض يف ةيقرصلا ةينبلا ةسارد

 اهيلع ةيوحنلاو ةيفرسعلا يناعملا فقوتل ةيتوصناو ةيوحنلاو ةيفرصلا ةثالثلا

 ميق ىلع ينبملا ةغلل يفرصلا ماظتلا ب

 لودج ةروص يف لّثمي نأ ماظنلا اذهل نكميو ةيفيظوو ةيلكش ةيفالخ

 اعكلا اذه نّيبو . بلغألا معالا يف

 ةررص يفو ًاطبارتم الك ماظنلا ودبي ىتح ًاضرعو ًالوط تاقالعلا هيف كباشعت

 .هترابع لح ىلع ؛ةدرفم ةيوضع ةدحو
 ةغللا ملع روظنم نم يبرعلا يوغللا ثارعنت ةديدج ةءارق باتكلاو

 يهو ثيدحلا ةغئلا ملع تايرظن نم ةيرظن لالخ نم ديدحتلابو «ثيدحلا
 جهنم اهماوق ةيرظن ةسارد» ًاضيأ باتكلاو .7١2ثريف دنع قايسلا ةيرظنا
 ةيئوصلا هعورف فصو نم اشلا هتروص يف ةببرعلا نا ماظن لوانعلا

 اهنم لك ءاطعو اهلماكتو اهليصافت نع فشكي ًافصو ةيوحنلاو ةيفرصلاو
 47 1(ةدافإلا ىلإ لوصولل ىنعملا نع فشككلا ليبس يف

 ديدجلا ءوضلا ءاقلإ يه اهيلإ ىعسي ينلا 2 هفلؤم ركذ دقو

 :ةغئلا ةسارد يف يفصونا جهنملا نم امعبنم هلك يبرعلا يوغملا ثاردلا ىلع

 ارجأ ربععي باتكلا اذه يف ةيفصونا ةرظنلل ديدجلا قيبطتلا اذه نأ ركذو
 (؟)رهاقثا دبعو هيوبيس دعب ةيوغللا راكفألا بيترت ةداعإل ةلماش ةلواحم

 ١*3 ص ؛يويسبلا ةغدنا ملعو ةيبرعتا :رظني ( ) ١

 تع( ه6 انصاتم») قايسلا ةيرظن نم غزتنم موهفم مات . د دنع ىنعملا ظحاليو

 نم الإ ثارثلا يف هموهفم نع فلتخي داكي ال ديدجلا موهمنل اذهو :ثريق دنع
 .ريظنتلا ةيحان
 5514 ص :قباسنا :رظظني

 .الرص ؛ةيوحنلا ةصالخا ؛

 ١1ص «ةمدقملا ءاهانبمو اهانعم ةيبرعلا ةفيثا



 هرسطتاببم دعم نيون

 هتصالخ ةمدقم يف مامت روتكدلا راشأ امك- ةساردلا هذه جئاتن نم تاكو

 رعاسأ ىلع

 نازيملاو ةيفرصلا ةغيصلا موهفم نيب قيرفت مث ,ىرخالا ماسقألا ةيقبو مسقلا
 نيب ىنبملاو ىتعملا يف

 ىنعملا نم ءزج اهلالخ نم حضتي غيصلا ىلإ ةّماع يتاعم ةبسنو يفرصلا

 ىنعملا دالعت ىلع ينيني يِ أديم ءاشنإ مث :ةلمجلا قاطن يف يوحنلا

 .2')تادرفملل يمجعملا ىنعملاو رئامضناو تاو ذاعملا فورحل يفيظولا

 ديلإ راشا امكو ءاذه هباتك نم مهفي امك مامت .د دنع يفرصلا ماظنلاو قل

 اهضعب عجري يتلا ةيفرسلا يناعملا :اهلوأ ؛لوصأ ةثالث ىلع موقي -- يملح .د

 ةيفرصلا غيصلا : اهيناثو .غيصلا فيرصت ىنإ رخآلا اهضعبو مالكنا ماسقأ ىَنِإ

 قحلت دئاوز يف رخآلا اهضعب لئمعيو ةدّرمْما غيصلا يف اهضعب لّكمعي يتنا

 نم ةعومجم :اهشلاثو . تاودالا ضعب ةلالد يف لمعت امك تاملكناب

 جو يف لّثمتت تاقالعلا

 ينابملا) حلطصم مات .د لمعتسيو ينابملا هذه نيب فالتخالا هوجو يه

 يتلا ةيفالخلا ميقلا نم ددعو ىنعملا ظطابترالا هر

 نأ دجي هنأ ريغ :(810ماطعمعو) تاميفروملا حلطصم هب ينعيو ( ةيفرصلا

فيظولا ةيفرصلا يناعملا ىلع ةئالدلث يفكي ال ةيفرصلا ينابملا حئطصم
 يف ةي

 تاميفروم نم هلعبو رخآ ًاميفروم هينإ فيضيف ؛تاميفروما هذه ةعيبط نايب

 غيصلا اهتمت جرددت لا ينابملا يهو (ميسقتلا ينابم ) حئطصم وهو :ةيبرعلا

 2 ' 2ءالكنا ماسقأ نم مسق لك اهبلاق يف بصي يتنا ةفلتخما ةيفرصلا

 ينابما هلقمت عون ؟تاسيفروملا نم عاونأ ةثالث هلباقي باتكلا ىلع علطملاو

 6ص ةةيوحنلا ةصالحلا )١(

 .58-7819:ص :يوينبنا ةغْنْلا ملعو ةيبرعلا :رظني (؟

 م



 .ةيفصولا تايتاسلتا ءوض يف ةيفرصنا ةيتبلا ةسارد

 هذهو ينابملا هذه نيب طابتر'
 هيلع ّلدت نكلو ىنعملا يف رهظي ال تاميقروملا نم عونلا اذهو . تاقالعلا

 لعفلاف ؛!ىرخأ ًانايحأ ىرخأو ةيوغل ةينب نوب ةلباقملاو ًانايحأ ةيفرصلا غيصنا
 امأو ؛ميسقتلا يناعم يطعي ىنعملا عم ىنبملا اذهو (لَمَ ) ىلع ءاج (ّبْتَك)

 ىنعملا ثيح نمو «لعافلا راتتسا يف ىنبملا ثيح نم لّئمعتف فيرصتلا يناعم

 هانبم رهظي ميسقتلا يناعم ثيح نم وهف ريمضلا امأ .بثاغلا ىلإ دانسإلا يف

 ثيح نمو .رامضإلا ىلع ةلالدلا يف هانعم رهظيو هسفن ريمضلا ةررص يف
 نمو ؛لصفنم عقر ريمض وه ىنبملا ثيح نم ريمضلا ةروصف فيرصتلا يناعم
 عضو كلذ ىلع ءانبو ةبيغلاو ريكذتلاو دارفإلا ىلع هتروص لدن ىنعملا ثيح
 ةيبرعلل تاميفروملا نم ةفلعخلا عاونألا هذه نّدضت ًاَيفيرصت ًالودج مامث .د
 «١!)اهينإ راشملا تاميسقتلا هذهل ًاعبت اهعّروو

 مرهفم تحت مامت .د دنع جردنت اهيلإ انرشأ يتلا ةثالعنا عاونألا هذهو

 :ةدجلو ءثحب :لثم لّوالاف ؛يرفصوأ دِّيقم وأ ٌرُح ميفروملا اذهو ميفروملا
 مدخشسي ال يوغل رصنع يناشلاو . رج ٌملهو ...يهو ءوهو ءنحنو ءانأو
 ءايو ةعامجلا واوو نينثالا فلأ :لثم رح ميفروم عم مدختسي امّنإو هدرفمب
 ةفرذحملا تاميفروملا هب دصقي ثلاثلاو .اًرج ملهو . أعلا ءاتو ةبطاخغا
 اننأ ىلإ يملح .د راشأو .اهريغو ةرتم ا رئامضلاك ؛ةرّدقملاو ةرتتسملاو
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 «و ميسقتلا ينابم نأ ركذو . ةّيوحلا

 1ةلئمأ ةثالث كلذل برضو ةقباسلا تاميفروم لا نم ذحاو نع جرخت داكت

 لقمتي رح,
 لدت يتلا (لعف ) ةغيصنا يف لّئكمتي يرفص ميفروم و .(ب ر ضر رذجلا يف
 : يناثلا وحنلا ىنع ًاَيجولوفروم هللحو ( برض ) لعفلا اهنم

 ميفرومو :رتتسملا ريمضلا وه (رخآ يرفص ميف .ةيلعفلاو ونعمل ىلع

 دب دبقم ( باتكلا) مسالا اهنمو .ءانبلا ىلع لد ومنا حتفلا ةكرح يف يلف

 ماللاو فلألا يف لثستي دّيقم ميفروم : يلاتنا وحنلا ىلع ًاًبجوئوهر وم رلحيو

 يرفص ميفرومو ؛( .باتك ) ةظفل وهو رخآ ميعروم و .فيرعتلا ةلآ يه ين“

 يتلا ( لاعف ) ةغيص يف لدمم# وهو (ره) ريمضلا اهنمو .ةيمسالا
 «ةبيغلاو دارفإلاو ريك ذتنا لاصفنالا ىلع لدي رح ميفروم : نع ةرابعا

 عقوملا يف لّثمعي يرفص ميفومو «ءانبلا ةمالع يف لثستي يرفص ميفرومو

 رح ميفروم : نع ةرابع وهو ( يف ) فرحلا اهنمو .عفرنا وهو ريمضلن يبارعإلا

 . 2 !)ءانيلا ىلع لدي يرفصو ؛ةيفرظنا ىلع لدي

 ساسأ ىلع ةعبسلا هماسقأ ىنإ مالكلا مامت .د مُّسقي باتكلا 'ذه ينو

 وأ يفرصلا ىوتسملا ىلع ءاوس :هرودو ميفروملا موهفم ساسأ ىنع ي' ؛ يفيظو

 هانمدق يذلا يجولوفروئا ليثحتلا نم رهظي ثيح ؛يوحنلا ىوتسلا ىلع

 فئاظونا نايب : يناثلاو .ةيجولوفروملا رصانعلا وأ فئاظولا نايب :امهدحأ ؛نارمأ

 5114 - 58717ص :يرينبنا ةعللا مدعو ةيبرعلا :رظني ( ) ١



 .١2ةيبرعلا ةغللا يف يه امك ةيفرصلا فئاظرلاب ةئصلا ةقيثو يهو ةيوحنلا

 :اك يتلا ىرخالا ةيفصولا تاساردتا نع فلتخي باتكنا اذهو

 بناوج وأ تايئزج لوانتب يفتكت وأ «بيترتلا ةداعإ ةلواحم نود دقنلاب

 يف اهارن يقلا ةلماشلا ةرظنلا هذه رظنت الو ةيبرعلا ةغللا تايوتسم نم ةددحم

 نيب ةيفصولا كت مل كنذبو .اهاتبمو اهاتعم ةيبرعلا ةغللا باتك

 «؛ةيبرعلا ةغلل ديددج جذومن ءاتب ةل !ءاحخ 000 ةيبرعلا ةغلئا ءاملع يدي

 اهل ًاعوضوم ةيديلقتلا ةيوغللا تاسار
 نم يديلقتلا جذومنلا ةحزحز عطتست ملف ةيلمعنا ةيقيبطتلا ةيحانلا نم امأ

 وأ سرادملا يف ءاوس :ةيبرعلا ةغللا ميدعت لاجم

 نم ذختت ًاًيدقن أجهنم تناك امن

 ةسيبح تّلظ امّنِإَو تاعماجلا

 مويلا ىتح ملعت ةيبرعلا ة

 تأ يتلا بابسألا مهأ نم َلعلو هتاليلعتو يديئقتلا جذومدلا تالوفمل انو

 لا تناز ام ذإ ؛(' )ةيميداكأو ةيعماج تاسارد يف

 يف ٌرقتسا ىّنح ؛حيحص ريغ ًاحرط ةيرايعملاو ةيفصولا ةيضق حرط وه كنذ 5

 دبنت ةيفصولا نإ اًقح .ةيفصولا ضقا

 ناك ام ءاوس ماكحالا رادصإ نع كسسمت يهف :ةغنلا نم يرايعم فقوم لك

 يف هئياهن ىلإ يجولوفروملا ليثحتلا عم ضمي مل هنأ مامث .د ىلع يمدح .د دخأ دقو
 ميسفن ةركف نبب جزم امنإو :ةيبرعنا ةغللا يف ةيجوتوفروملا رصادعلا فينصتو

 اهدوجو. فرثعي من ةدحو ىلع هوقي يديلقت رّوصت وهو - ماسقأ ىلإ مالكلا

 يتلا ميفروملا ةركفو يجولوفروملا ليدحتلا نيبو - ةملكلا يهو مالكلا يف نويفصولا

 ايدحلا ةيوعللا ةيرظنلا يف ةملكلا موهفم لحم تلح
 .7886 ص ؛قياسلا ردصملا رشني

 ةودن ؛ةرصاعملا رصم يف ةيوغللا تاساردلا تاهاجنا :يزاجح يمهف دومحم .د :رظني (1)
 78-4 ص هم 31008 ةيسنوتنا ةعماجلا « 4 مقرا ةيبرعنا ةعللاو تايناسلن
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 دوست افي دم دوما دعا

 ةلوقم الو اًطخملاو باوصنا تاقيتصت ىلإ دنتست ال اهنال ؛ًاحدق و: ًاحدم اهنم

 نأ ةصالخاو

 حورلل ءاضرإ ؛ةيصخشلا تاداهتجالا ىلع ال ؛هيراجتو هتفسلف هل جهنم ىلع

 قاّثنع دوهجل ًاريفوتو ةصلاخلا ةيملعلا

 دملاك هيلع ةليخدلا ىرخألا هونعلا
 نم ةفذلا جهنم صينخت فدهي «ةيبرعلا

 ىتح ءاّرج منهو ريطاسألاو اقيزيفاتيملا

 سسأ ىلع دمتعم ريغ -. بسحف ةغنلاو - ةغنلا يف صن ةغللا ئراقل ملسي

 راشا امكو .ثحبلا جهانم هباتك ةمدقم يف مامت . د صن امك - اهجراخ نم

 قيطم ةفلعقلا ةبرغللا تاساردلا جهانم نم جهنم اذهف» :لاق نيح ةمتاخلا يف

 وه جهنملا اذه قيبطت نم دوعت يتلا ةدئافلاو ...ةّرم لوأل ةيبرعلا ةغلنا ىلع

 مامأ هسفن ئراقتا دجيل ىرخالا بئاوشلا نم ١ نادل ضيلفجتا

 ةفرعملا عورف ىلع هتاحالطصا يف الو هراكف' يف دمتعي ال لقتسم عوضوم

 250(" ىرخألا

 1! :كاسا

 ١ ( 2840ص (يوينبلا ةغللا مدعو ةيبرعلا ) هبتك يف يمنح .د هئاق 5141
 5 .ال رم «قياسنا ردصملا (0)
 اذه لوح تبتك ىرخ“ ةثيدح ةيوغل تاسارد كانه نأ ىثإريش# نأ دو؟ :هبونت (*)

 فاضت - اهجراخو رصم يف عوضوا
 نممو ءاهلافغإ يضبنيال ةديج بئاوج

 ميهاربإ .د ءيفاسلا ىفطسم لضاف .د ءايركز ناشيم .د ؛يزاجح يمهف
 ,نيهتش روبصلا دبع . د : يئارماسلا رذنم . :يزاغ فسوي .ذ ءرمع راتخم دمحأ

 يمحي . د هرعولا تزام .ذ :يدسلا مالسنا دبع د :رودق دمحم دمحا 5

 .مهريغو كري ماسي . د دمحلا

 م





 يناثلا بابلا
 يفصو روظنم نم يفرصلا سردلا





 لوألا لصفلا

 ثيدحلا يفرصلا سردلا ةعيبط





 دوصقملادبع دمحم دوصقملا دبع ل سس ااا

 - ةصاخب اهنم ةيفصولاو - ةئيدحلا تاّيناسلل' رود نأ هيلإ ةراشإلا ردحت امم

 ديدج روظنم نم هدعاوق ةلكيهو هعاكبه ةداعإ وه يبرعلا فرصلل ةبسنلاب

 تدح يذلا يملعلا روطتلا عم ةمءالم رثكأ قرطب نيسرادلاو نيثحابلت مدقين

 اده نأ يهو رابتعالا يف اهعضو يغبني آًسهم ةظحالم عم ؛يبرعلا عمتجملا يف

 ًاديكأت نوكي نأ دبال لب ,يبرعلا يرغنلا ثارعنا ةميق نم رلقي الأ بجي

 نكمت تاّيناسللاو .ثارتلا يه نوكن فوس قالطنالا ةطقن نأ ؛هتميقلا

 همّدقي هلعجت ةطبضتم ةيملع تاودأب هثارت ىلإ قرطتلإ نم يبرعلا ثحابلا

 تاعمتجنا يف لهذملا روطتلا بكرو بسادتي رّسسبم بولساب يبرعلا ئراقلل

 وأ ةرصاعملاو ةلاصألا لخادعت نا يغبتب هنأ ينعب اذهف .ةيملعلا طاسوالاو

 ريبعتلا مص نإ ةدحاو ةقتوب يف امهنيب عمجي

 :يفصو روظنم نم هتالاجمو هتعيبطو يفرصلا سردلا موهفم

 نم ىوعسمو تاّيناسللا عورف نم عرف وهو - ثيدحلا يقرصلا رسردلا

 عطاقملاو غيصلا اهلثمت يتنا ةيئبلا لواتب ىنعي -يوغللا ليثحتلا تايوتسم

 نوسرادلا قلطيو .١2)ةيوحن وأ ةيفرص يناعم يدون يتلا وصلا رصانعلا

 كلذ وهو 010000108إ) يجرنوفروملا حم عم سردلا اذه ىلع نوت دحملا

 فيلأت ةيقيك نايبت ىلع فرصلا منع رفاوتي» :/ص . فرصنا صتخم يف ينضفلا لاق )١(

 ثلذل ضرعي امو ه١ ترتو اهتاكرحو اهفورخ ددعو اهنزو دايبث دارشل ةمئكلا

 -يف لاقس هريزيد . د لوقيو . ءةذا أ نم ةملكلا يف امو ءفذحو رويغت نه



 .ةيفصولا تايناسنلا ءوض يف ةيفرصلا ةينبلا ةسارد

 .2 5 ”ةيفرصلا نيزاوملاو غيصلل ةيبيكرتلا ةبنكشلا ةيحانلا لوانتي يذنا ملعلا

 أمهو ءيوحنلا سردلل ةمدقم ةيبرعلا يف يفرصلا سردلا نأ ظحاليو

 ةيدبب همامتهاب فرصلا ّنأل ؛ثيدحلا يرغنلا سردلا يف نالصفني ال نامزالتم

 ةملكلا وأ ةغيصلا ّنأو ؛يوحن بيكرت يف اهفيظوت لجأ نم وه اهإ ةملكنا

 يف تارييغتلا نّيبتو ةدرغم سردت وا ؛ةدماج ىقبت يفرصلا سردلا كلذ يف

 رم ضرغلاو اهتيتب

 ناقلاو ريك ذتلا لئاصف

 نم ةليصف ةبأ تحت افرح وأ ًالعف وأ ًامسا فّئصتو :؛كلذ

 اهنوانتيف ,ريكنتلاو فيرعتلا وأ عمجلاو ةيتغتلا وأ
 ةيوحنلا تاقالعلا اهيف مّكحتت مئاعملا ةحضاو ةغيص يف هبيكرت يف يرحنلا

 ين اهتمهاسم رادقمب ةيفرصلا اهتميق رهظتو ةيكيماني دلاو ةكرخلا اهحنمتو
 ًاءزج فرسعلا هلعج يف ثيدحلا ةغئلا ْملع ينح نبا قبس دقو . ةيوحنلا يناعملا

 وحنلا فيرعت يف لوقي رهف ؛وحنلا نم

 ةفاضإلاو ريكنتلاو ريقحتلاو عمج او ةينفتلاك ؛هريغو بارعإ نم هفّرصت

 ملع فرع يف يه بسنلاو ريقحتلاو عمجلاو ةينثتلاف . بيكرتلاو بسنلاو

 يف برعلا مالك تمس ءاحتنا وحنلا

 اهاَيِإ هركذ يف كلذك ينج نبا اهربتعا دقو ؛ةيوحن لئاصف ثيدحلا ةغللا

 .(؟)وحتلا لئاسو نمض

 رضي امو ةملكلا ةئيه ديدحت ره فرصلاف ٠ : (ثاوصألا ملعو فرصلا ) ةمدقم -

 وأ اهتاكرح يف وأ اهفرحأ يف ءاوس تاقاقتشاو ةينبأ يف جردنت امدنع رييغت نم اهيلع
 ؟بيكرتنا وأ ةلمجلا يف ةمنكلا ةفيضو ديدحت راطإ يف لخدي ال هنكلو اهظفل يف
 «ةقاك اهيناعمل ةنُصحم اهنال ؛فذخلاو بنقلاو لادبإلاك

 ١ ( ص ءةخلتا يف ثحبتا جهانم ؛مامت د رظني 9970
 4.١ ص ءينج نبل دنع ةيفرصلا ةلالدلاو ةيتوصنا ةلالدلا ؛ هاجم ميركلا دبع . د :رظني (9)إ
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 دوصقللاديع دمعم دوصقلاديع

 ىلع ينبتي ىحسصعقلا ةيبرعلا يف يقرصلا م

 ملكلا ميسقت ىلإ اهضعب عجري يتلا ةيفرصلا يناعملا نم ةعومجم )١(

 .خيصنا فيرصت ىئإ رخآلا اهضعب عجريو

 دئاوز اهضعبو قصاول اهضعب رجم غيص اهضعب ينابملا نم ةفئاط )١(

 . تاودأ ينابم اهضعبإ

 ينأبملا نيب طابترالا هوجو يهو ةيباجيإلا ةيوضعلا تاقالعنا نم ةفئاط (*)

 نيب فالتخالا هوجو يهو تالباقم ا رأ ةيفالخلا ميقلا نم ىرخأ ةفئاطو

 يف لاعفالا ةينبأ لثم !ةريثك تاعوضوم يفصونا فرصلا ملع ثحبيو

 يف تاّقتشملاو ,ةرصاعملا ىحصفلا ة

 ءانب لوانتت تاساردل ةلثمأ هذهف . يلهاجلا رعشلا يف ردصملاو ؛ميركلا نآرقلا

 ! يف ءامسألا ةينبأو «ةنيعم ةجهلا

 .27 هنيعب نمز يف هئيعب يوغل ىوتسم يف ةمدكلا

 ةرصلا تادحولا يف هثحب لاجمو 27 81015061365(0) تاميفروملا ةاّمسْلا

 ١ ( 88ص ءاهانبمو اهتعم ةيبرعلا ةغللا -

 74 ص ءلحدلل «يزاجح .د رظني ( ؟)

 ةقراملاو قيرشلا سرق «مغيصلا و :ةيفرصلاو :ميفرصلاو «ةيميميفروفاو ءةدّرها
 رج لهو

 11 6 تمعن ابصيو يرعلا يتسن مالكم( رابتتم جتا

 لامعتسا يزاجح روتك“ ص :ةغئنا ملع ىنإ لخدم :يزاجح

 ( ةيفرصلا ةدحولا ) حئطصما



 ةيفصولا تايتاسللا ءوض يض ةيقرصلا ةينيلا ةساردا

 مهأ يتلاو - (5921١(0ةع) يوحنلا بيكرعلا لئاسم ىلإ قرطتي نأ نود

 .2" 3قحاوللاو قباوسلاك ؛ةيفرصلا يناعملا تاذ اهؤازجأو تاملكلا اهتلثمأ

 يتناي وهف ؛(؟)ةلالدلاو وحنلا لبقو تاوصألا دعب تايناسللا يف هناكمو

 انبي يذلاو ةشيدحلا تايتاسللا هتجهتنا يذلا ةيوغلنا رصاتعلا لسلست نمض

 ادلا مث يوحننا بيكرتلا ىلإ ةينبلا ىلإ تاوصالا نم هذه ةمق لّثمت

 6 ؟)اهترمثو رصاتعلا

 نم 55156 بيكارشناو 11006001089 فرصلا نيب قرفت تناك ةيدبلقننا تابئاسللا )١(
 ةجتانلا يه

 سرد ناك فرصلاف !ةيساسا ةيناسل ةدحو ةملكلا ذاختا اهيناثو - بيكرتلا نع

 ةفيظوتاو - فرصنا نع جتاتلا وهو - لكشلا نيب قرقنا امهنو“ ؛نيبناج

 اياضق سردي ناك امك ءصخشلاو ددعلاو عرنناب ةفثعتفا ةيبارعإلا لاكشالا فلتخم

 و قحاوللا ينع' - قاقتشالا
 ملاعملا حضاو ًاهاجتا

 حبصأ يذلا ةيوينبنا تايناسنلا هاجتا ديدمت عمو - دلا

 كلذب و ؛ميفروملاب مالكلل ةيساسأ ةدحوك ةملكلا
 بيكا

 تادحو لكشت يكل تاميفروفا اهبف لخادنت دعاوقل ةبفصو ةسار دك ( ببكرت
 اننإف هذه لخادتنا تايلمع ىلع موفت ةغللا ّنألو ءلمجلاو تابكرملا ؛ىلعالا ىوتسنلا

 -ونروملا ) فرعن ةبوينبلا تحبصأ) مدعو ايجولوفروللا ديد دو دحلا ترث دنا

 187 ص «ةيوينبنا ؛شانحلا ؛رظنب

 19ص ماعلا ةغدلا ملع ةرشب .د :رظني (1)

 ادناو فرصلا نيم طبري ثريف نأ ىلإ مامت . د ريشي (5)

 يأ ؛فرصلل ةسارد الب ةلالدللا

 اوصألا ةفيظولاب دوصقملا ىرن نأو
 ف حملي يقيظو بكرم

 581 ص (ثحبلا جهانم

 تايناسللا ٌئدابم ةرودق 2 :رظني ( 4)
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 وصقل ادبع دمحم دوصقم اديع

 اندعاست اهنآ يف نمكت ةيقرصلا تاساردلا ةيمهأ نأ نويفصولا ىريو

 يلخادلا ءاتبلا ليلحت ىلعو لمجلا لخاد تامنكلا نيب تاقالعلا حاضيإ ىلع

 تاملكلا عاونآ نم عون ّلكب قحلت يتلا ةلصّتملا تاميفروملا رصحو تاملكلل

 .2')رخآلا يف وا طسولا يف يادبلا يف تقحلا ءاوسا

 ملع يف هبعلي يذلا رو

 تايطعم ىلع الإ موقي ال بارعإلا نآب مهملعلو اذه مهكاردإلو بارعإلا
 اهماسقاو ةملكلا نع ثيدحلاب ةيوحنلا ةساردنا باوبأل اودّهم دقف فرصلا
 ين اوقُفو دقو «هريغ وأ بارعإلا اذه اهب حصي ال يتلا ةيفرصلا طورشلا نعو
 دمحأ .د لاق ؛ًأميظع ًاقيفوت وحتلا حئاصل ةيفرصلا تايّطعملا هذه رامثتسا
 رامشتسا يف هوزرحأ يذلا قيفرتلا ىدم ىري مهبتك يف رظانلا نو ؛رودق

 ؛وحنلا هيلع قلطي نأ حمص يذلا يبارعإلا مهسرد حلاصت ةيفرصلا تايطعملا
 ديعص ىلع بارعإلا دعاوقو فرصلا ملع ةصالخ نيب ةقيقح عمجي ناك هّنال

 تارييغتلاو تاوصألا نيب ىقثولا ةلصلا ىلإ ىمادقلا انؤاملع هّبنت دقو . دحاو

 ةيبرعلا تاوصالل ضرعب امهوحنو لادبإلاو ماغدإلا باوبال اومّدلَق نيح رمصلا

 اهتافصو اهجراخمو

 إو ؛هدودح ىلع مهفوقوو ةيرغللا رصانعلا لسلستل

 مهمهف ىلع ليلد يدنع اذهو 2" )كنذ ريغو

 ين مهل ًاجهن هوعبتي

 يفصولا ةغللا ملع يق تاسارد ؛نينسح حالص .د :رظمي (!)
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 كنلام نباو يرشخمزلاو ينج نباك ءميهر ذح ؛ذح ىمو رييسو ليبحلا لعق امك (5)

 هيف ازرحم ارؤطتم اريس يتوصلا ىردلاب راس دق ينج نب ناك إو هريخك مهريو
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 .ةيقصولا تايتاسللا ءوض يف ةيفرصلا ةيتبلا ةسارد

 امو ءيسردلا ءارجإلا ثحبلا طاسب ىلع ةحورطملا داوملا بّمشعل الإ

 قطنم لاك مولع نم اهاوس امب ةيوغللا مولعلا راجتشاو رظنتا تاهجو ددعتو

 ثوحبلاو 20و ةيمالكلاو ةينوصالاو ةيهقفلا

 ناك يناثلا نأ فرصلا ملع ىلإ ميدقلاو ثيدحلا

 ,270هتاذب ًالقعسم ًالوانت هئوانتي نكي ملو ةيوحنلا دعاوقلا نمض هلوانتي

 قرطلا هتدازو ةيرايعملا ةعزنلا هيلع تبلغ دق لوانتلا اذه نأ كلذ ىلإ فضأ

 فالخب (")اهدحو أطخلاو باوصلا دعاوق ىلإ اهماكتحاب ةدح ةيميلعتلا

 تاساردنا لفح يف نيلماعلا نم نيريشكلا راظنا لعج ام ( بارعإلا ةعانصرسر -

 ىمادقلا انئاملع مهف ىلع ىتبناو . هبلإ همججوعت - نيفرشتسملاو برعلا نم - ةشيدحلا

 ةينبلا ةسارد ىلإ رعدب ثيدح هاج رهظ نأ فرصلاو تاوصعألا نيب ىقثولا ةئصلل
 نايا

 ءشيلف يرئه دو ؛يزاجح دومحم .دو ,مراكملا وبأ يلع .دو :ناسح مامت .دو .هباتك

 جنالا اذه مالعأ زربأ نمو :ينوصلا جهنملا ءوض يف !هليلحتو ةيقرصلا

 .لاّقس هريزيد .دو ؛نيهاش روبصلا دبع .دو ءرمع راتخم دمحأ .دو :وئيتناك ناجو
 18ص «تايناسدلا ئدابم ( )١

 عم فرصلا ملعت تصُمُخَو تّنقتسا دعب اميف - بتك تفلا دق هنأ حيحص (؟)

 هذيملت هحرش يذلا ينزاملا ذامشع يبأ فيرصعت اهنم :يرجهلا عبارلا نرقلا ىصننم

 ينلا تافلؤملا ثعباتت مث يكرلملا فيرصتلا اهنمو :ريهشنا هفصنم يف ينج نبا

 يسأل -هل رصتخم- عدبملاو ررقصع نبال عتمملا اهنم رهتشا يعلاو فرصنا تصّصح

 اذه نكلو . كلام نبال ةيفاشلا ةبفاكلا حرشو بجاحلا نبال ةيفاشناو «نايح

 ئالقتسا هنكلو ءاّمات ًالالقتسا نكي مل تافئؤملا كلن هنع تربع يذنا لالفتسالا

 ءارعإلل ميسسق فرصنا نأ هرايثعا يف عضيا

 .ريبعتلا اذه مص نإ - ةدحاو ةلمعت ناهجو فرصلاو وحتلا

 نأ هرابتعا يف عضي هنإ ىرخآ

 نم نيديلقتلا نيب دئاسلا ىنعملب فيرصنلا وأ فرصتا نأ ىئإ رشب لامك .د راشأ دقو (8)
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 دوصقملاديع دمحم دوصقلل دبع

 وه امهتيب قرفلاف ؛ةيعقاو ةيفصو ةيعوضوم ةيملع هترظن تناك يذلا لوألا

 رهارظلا فصيو صحفي ةغللا مئاعف ؛ةغللا مّلعمو ةغللا ملاع نيب قرفلا نيع

 الو اهدرجيو اهفتصيو لامعتسالا لالخ نم اهصئاصخ ئرقتسيو ةيوغللا

 باوصلا نع لاسي يذلإ وهف ةغللا مّلعم امأ

 فنصتو فصتو ُئرقتست ةيغصولاف .زئاجلا ريغو ةغللا يف زئاجلاو اطنلاو

 ريغ وأ زئاجلا نع لأسي

 عاطتسا دقو .اطخلاو باوصلا سيياقم عضتو دّمقتو نئقت ةيرايعملاو رسفتو
 يوغللا ثارثلا يف ةيباجيإ ةيملع بناوج نع فشكي نأ يقصولا ةغللا ملاع

 جذومتلا نع فلتخي ةيبرعلا ةغلت ديدج فصو لوبقل لوقعلا ايه امك يبرعنا

 يوغللا ركفلا ىلإ عفدو عمتجمنلاو ةغللا نوب هاجتالا اذه طبر امك :يديلقتلا

 ىرخا ةيحان نم اهطيارتو ةيحان نم اهفالتخاو ةيوغللا تايوتسملا ددعت ةركف

 ةئيدحلاو ةميدقلا ةيجهللاو
 يوغللا ركفلا ئدابمو لوصأ رشن يف لضف ةيفصولا ةاعدل ناك ةماع ةروسبو

 ًالحت مامأ يبرعلا ملاعلا يف ةيبرعلا ةغلل نيسرادلا

 يتوصلا تاسارذلا يف ًاديعب ًاطوش عطق امك

 ممثحابلا عضوو ؛ثيدحلا

 كئذبو ءهتعباتمو هب قاحللا ةرورضو ةغلتا ملع رّوطت يف لْثمتي يراضح

 هماحتقاو هدايترا لضف ةيفصولا ةاعدن ناك ًايراضح ًالاجم مهئيعأ مامأ اوحتف

 نأ لواحو ( فرصلا ملع مرهفم ) ب موسوملا هثحب يف ذخأملا نم ًاددع يديلقتلا -
 نم فرصلا ىلإ يمدني نأ هقح ام ىلع فقيث هئئاسمو هثوحب ىلع ًاديدج ًاءوض يقلي

 لجرلا رأشأ اهتسارد يف عبتملا جهنملاو اهتاقرصتو ةلصتملا لاعفألا ةسارد نعو .همدع

 ام فصوي ىنعي ينآ وأ يفصو امهدحأ نالصقنم ناجهنم ناعفألا هذه يف كل هنأ ىنإ

 نومخت وأ ضارتفا يف طروتنا نود اهادعتي ال ةددحم ةينمز ةرتف يف لعفلاب دوجوم وه

 ىلع دمععي يخيراتلا نأ ىنإ اريشم يخيراتلا ينادلاو . ةقباس تارتف ىلإ

 . 17ص ءفرصلا منع مرهقم :رظني .سكعلا ال فصولا

 اشإوأ ا
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 .ةيفصولا تايناسالا ءوض يف ةيفرصلا ةينيلا ةسارد

 الولو ؛ةغللا ملعب ىَّمسي امع يردي ال هلك يبرعلا مئاعلا ناك تقو يف

 يف ةتباثلا تاررقملا نم هعورفو ملعلا اذه حيصأ ام ددصلا اذه يف مهدوهج

 .١2)ةيبرعلا تاعماجلا

 روملا ليلحتلا ةعيبط ىلإ نارعسلا .د راشأو

 ثحبي مث اهسردي يتلا ةغللا تامينوف ىلإ لصي امدنع هنيلحت ادبي يرغللا

 ةدحو لكو ةيلكش تادحو ىلإ قوطنملا مالكلا اهب مّسقي قرط نع كلذ دعب

 يفر لّثحت ةدام لك يف ةريثك يهو تامينوفلا نم ةعومجم نم نوكعت ةيلكش
 ىلإ لوصرلل يدهت نأ اهناش نم يتلا ةينيوكتلا تامسلا ضعب ةغل لك

 تامسلا هذهب ءادتعالاب يوغللا ثحابلا عيطتسيو «تادحولا نيب دودحلا

 «ةغللاب ةصاخلا تاميفروملاب ىمسي ام ددحي نأ رهاوظلا نم اهريغبو ةينيوكتلا

 اهيف فلئأت يتلا قرطلا ةسارد يف يوغللا ذخاي ةغللا تاميفروم ديدحت دعبو

 تابيكرتلا يف تاميفررملا اهب ريغتت يتلا قرطلاو تاملك يف تاميفروملا

 .2')ايجولوفروملا مساب فرعت ةساردلا هذهو . ةفلتمتا ةيوحنلا

 :اهتالاجمو ةئيدحلا ةيفصولا ةيجولوفروملا ةساردلا تامامتها

 طع 80505) غيصناب (!/10م00108]) يجولوفروملا وأ فرصلا ملع ٌمتهي

 ميقلا كلذكو - اهنيب ةينالخلا ميقلا  غيصنل ةفلتخما ررصنا سرديف

 ناركذف «ثيدحلا يجونو

 ءامسالا لكش ددحي وهف ؟بيكارتلا يف غيصلا ةفيظوو ؛ةقفاونملا

 فرصتلا وأ نمزلا ثيح نم اهتاميسقتو لاعفألا لكش كلذكو اهتاميسقتو

 هسرد دقو .كلذ ريغو ...مامتلاو ناصقتلا و؟ لالتعالاو ةحصلا وأ دومجلاو

 )١( ءيوينبلا ةغللا ملعو ةيبرعلا ؛يملح .د رظني 5145-5141

 «ةفنلا ملع ؛نارعسلا .د :رظني ( ؟) ص١8 -



 هوصقملاديع دمحم دوصقئاديع بس ملل ششصصسسل

 اهل يجراخلا لكشلا ديدحت ىلع غيصنل ةيفرصلا ةساردلا بصنت نذإ

 .2"لاهتيب فالتخالاو قافتالا هجوأ نايبو اهتفيضوو

 تحضتا امك« ةيفرصلا لئاسملا مظتنت يتلا ةسيئرلا

 دعاوقلاو بناوجلا نم ًاريبك ًاددع اهنم لك مضي ما

 قاقتشالا هيفو ؛ةيونعم ةياغل ةملكلا فيرصتت صنصخم اهنوأ «ةيعرفلا

 ريكدتلاو فيرعتلا لئاسمو اهيئاعمو ةدايزلاو ريغصتلاو بسنلاو هعاونأو

 تارّيختلا دصرل هّجوم اهيناثو . كلذ ريغو ةيدثتلاو عمجلاو ثيناتلاو ريك ذعناو

 لقنلاو بلقلاو لادبإلاو لالعإلا هيفو «ةيونعم ةياغ ريغل ةملكلا يرتعت يتلا
 ةينوصلا ءادالا دعاوق نم اهريغو نينكاسلا ءاقتلاو فقوناو ةلامإلاو ماغدإلاو

 ءاسقألا نأ ظحاليو

 "| ةثالث «نيرخأتملا ىدل

 نيرمتلا لئاسمب يعد ام اهثلاثو . ةيفرصلا

 ةيفصرلا ةيوغللا تاساردلا دئار 2108 ثريف ريهشلا يزيلجمإلا يوغللا وهاهو

 يصرير (!/[0م00198إ) يجولوفروملا سردلا ةعيبط حّضوي ثيدحلا رصعلا يف

 يأ ؛ةّيجولوفروملا سيياقملا ماودلا ىلع هرابتعا يف لخدي نأ يفرصلا فصاولا
 هرابتعا يف لخادي نإ فورظلاو (؟مدقل كانانعاننتع) ةيلكشلا ة

 ةقباس تافينصت لاخدإ بنجتي ناو مالكلا قطن دنع ةنئاكلا ةيعامتجالا

 )١( ص :ةيوحتلا ةصالخلا رظني (

 58ص .قباسلا ردصملا (؟)



 ةيقصولا تايتاسألا ءومض يف ةيفرصلا ةيتبلا ةسارد

 ثحبلا عوضوم ةغللا اهنع رّبعت يتلا ةيوغللا ماسقألاب الإ فرتعي الاو ءامدقم

 هذه رصانعب ةمئاق دلحي نأو ءارج ملهو ...لعفلاو مسالاك ةيلكش ةقيرطب

 يف يفرصلا ىوتسم ا ىلع اهانعمو اهتفيظوو اهعيزوت رّرقي نأو ماسقألا
 كلذ ةقالع يفو :ةغللا هعبتت يذلا يفرصلا ماظنلاب ةصاخ تاحلطصم

 لامعتسا ىدم ةياتعب دلحي نأ كلذك هيلعو «عقاولا يف لامعتسالا فورظب

 ىلجأ يف اهب حضعت يتلا :اسولا نّيبي نأو ةسغللا يف ماسسقألا هذه

 وأ يرون ال ةيلكشا سما ىلع ماسقالا هلع ميني ذا ضبا ةينغو,ةروس

 2١ )ةيفسلف

 يف بيكرتلا لحارم نم ةلحرم لّوأ هدنع (80ما>©") ةيفرصلا ةدحوناو

 ىلع ال سيردنف ىلع ميفروملل هفيرعت يف دمتعي هّنأ ظحول دقو .ةغللا

 نع ةرابع هّناب ميفروملا فّرعي سيرددف نأ ىلع صنيو 81009111614 دليفمولب

 هذهو ؛ةلمجلل ماعلا ىنعملا اهنم نّركتي يتلا راكفالا طبرت ةيفرص رصانع

 ىلع قلعيو .0"2- مجعملا ةاون وأ - تاميتناميسلا يف ةحضاو راكفالا

 «نهذلا يف يتلا ةركفلا نع رّبعملا رصنعلا هّنب ميفروملل سيردتف

 ةلمجلا هذه يف ميتناميسلا نأ ىريف ؛يرجي ناصحلا :هلوقب كلذل لْثِمو

 ؛يرجلا ةركفو «ناصحلا ةركفك «نهذلا يف يتلا ةركفلا نع ربعي يوغل رصنع

 .تاميتناميسلا هذه نيب تاقالعلا نع رّبعت تاميفروملا نأ ىري وهف كلذنو

 فيرعت

 رصنع همومع يف ميفروملا نإ : هلوقب ميفروملا فرعي هنأ كلذ ىلع بترتيو

 هياتك ىلإ ًاريشم :ثريق نع ًالقن :158ص :ةفللا مثع : هباتك يف نارعسلا .د هركذ ( ١
 عمل انههستعاتمك كسل 2ءىدتواتب# تدسسسم عب 222.

 )١( 4ص ءثحبلا جهانم ؛مامت .د :رظني 70.



 مهصقدبع يسع وف انما

 يف راكفألا نيب تاقالعلا ىلع ّلدت عطاقم ةّدع وأ عطقم وأ يتوص

 ,(0١)(ةلمجلا

 تاملكل' نيب ةيلودجلا وأ ةيسأرلا

 إلا يف اهبلع قلطي يعلاو ةلمجلا لخاد .لجرلاو 2 " )طددمنعمدقئاع عا[ هدك ةب
 رثأ كلذ يف ًايفنقم صئاخ يلكش ساسأ ىلع اهلّلحبو تاقالعلا هذه سردي

 لعجي نأ ديري هنأ ىلع صني وهو .ليلحتلا يف ىنعفلا أ دعبتسمو دليقمودب ةسردم
 سدسحلا ال سحلاب ءارقتسالا ىلع ىنبت ةيتامجرب اهلك ةيرغلنا تامردعملا

 (؟)نيمختلاو

 ًاعبت ًايلكش ًافيدصت مالكلا ماسقأ فينصت يف أدبي ةرظنلا هذه ىلع ءانبو

 ره رخآًارايعم فيضي مث :يفيظولا ىنعملاوأ يفرصلا رأ يئالمإلا اهلكشن
 ال ةعبرأ ةيبرعلا يف مالكلا ماسقأ نأ ىلإ كلذ نم لصيو ةيعامتجالا ةفيظولا

 ااو دارفإلاك ؛ةيوحنلا لئاصفلا ةرككف ىلع ةنمجلا لخاد تاقالعلا

 يتايسلا قيلعتلا هينع قلَطُي ام نيبو اهنيب طبر

 .2*)يقايسلا طبرلا وأ

 )١( ص «ثحبلا جهانم ؛مامت د :رظني 504

 ص (قباسلا ردصملا :رظنب (؟) 8784-1918

 ص ؛قباسلا ردصقلا :رظني (؟) 584
 .اهدعي امو ؟7. ص ءقباسلا ردصملا :رظني ( ؛)

 د باتك ّذ' ىنإ ليلخ يملح .ه راشأو ( 8)
 زيلحعلا مانق يذلا

 باتكلا وه (ةغلثا يف ثحبلا جهاتم)



 .ةيغصولا تايثاسللا موض يف ةيفرصلا ةينيلا ةسارد

 رابتعا ضرفي ةيوغللا مظنلل يمرهنا لسلستلا نأ نييقصولا دنع فورعملاو

 تادحولا اهنم لكشتت يتلا ةداملا يه - ماه266 تانوفلا سيلو - تامينوفلا

 ليلحتلا يف ةطيسو ةلحرم مينوفلا ديدحت نوكي كلذبو 550:ماطعت»©5 ةيفرصلا

 لكشت ي يتلا تامينوغلا نأ ديب «يفرصلا ىوتسملاو يكيتانوفلا ىوتسملا نوب

 اويل فرب ترس تاج ايل قرح نكمي غيصلا وأ تاميفروملا

 تامينوفلا رثكأ نم تناك نإو ًاعدب كلذ يف ءايئاو واولا تسيلو يتوصلا

 ًاصاخ ىوتسم كلذ جالعل نييفصولا تافنصم تحرتقا دقو .رييغتلل ةضرع

 . 2١ >ههرمطم-مطفةعصتع يمينرفلا يفرصلا ىوتسملا اهيلع قلطأ ليلحتلا نم

 مث ريسوس يد ب ًاءدب ةيوغن سرادم ةّدع لالخ نم و نابحألا ضعب يف ةضراعتمر

 ةيرغللا تاحلطصملا تناك كنذلو قابسلا يق ثربق ةيرظنو ةبكولسلا دلبفمولب ةيرظن

 اذه يف ببسلا نأ ىلإ لجرلا راشأو , ةقلتخنا تايرظنلا هذه نيب بائكلا يف حجرات

 هذه ةفالعو خلنا يف ةيلخاد مشن وأ

 خيرات نم ةرتفلا كدن يف نييفصولا ءالؤهت لغاشلا لغشلا تناك ضعبب اهضعب مننا
 مل يذلا يدبنقتلا يوعللا ليلحتلا لباقم يف اهتفارطو اهتادج يبرعلا يرغنتا ركفنا

 ارهاظ أطابترا ةيرغللا مظنلا هذهب طبنري
 ثيح نم ثريف ةيرظن ىلإ نانعمطالا ىلإ يرينبلا ليلحتنا اذه ىهنا دقو , ثيدحلا

 :وتسم ىلإ ليلحتلا ةركف نأ ىنإ هعجرم امير

 ةغللا ملع يف ذاشلا وه امك ًاحضاب

 ذأ ىنإ كلذ عجرأو - لاثمك ءمامن .د دنع  ىنعملاب هطبرو ىنبملا ليلخت نيب اهجزم

 ميركلا نآرغلاب ةنص نم هل امل ةزراب ةيّمهآو ةصاخ ةيانع ىنعملا يثوب يبرعلا ثارشنا

 مامت .د دنع لماك جذرمت ةروص دخايس ىنعملاو ىنبملا نيب جزملا نأ

 ليلحتلا قط يذل“ ديحولا جذومتلا - يملح .د رظن ةهجو نم لمي يذتا هياتك يف
 (اهانيمو اهانعم ةيبرعلا ةغللا ) باتك ينعا :ًالماك ًاقيبطن ةيبرعنا ةغلتا ىلع يوينبلا

 707 ع ؛يوينبلا ةفللا ملعو ةيبرعلا :رظني

 )١( 1ضص :حولصم دعس .د :رظني 06١

 جيهنملا) هباتك يف يمصولا جهتلا عابتا دارآ نيهاش روبصنا دبع د نأ هيلإ راشي اممو



 دوصقملادبع دمحم دوصقملادبع

 يرحنلا ليلحتلا اهيلع موقي يعئا ةيوحنلا تادحولا نأ نارعسلا .د ررقيو
 ةلماحلا تادحولا اهيلع قلطيو «تامنكلاو تاميفروملا نم ةداع فكانت

 لخدي يذلا دليفمولب عم فلتخي اذه هميسقت يف رهو .7١2ىنعمللا

 دليفمولب ءارآ نيب قيفوتنا لواحي هارنو . ةرحلا تاميفروملا راطإ يف تاملكلا

 هتْيرظن يف قلطني يذلا ثريف ءارآو ىنعملا دعبتست يعلا ةيلكشلا ةيفينصتلا
 ىنعم ا نم 2002020

 ءاياضف نم ديدعلا ينبتو هتيناوق نم ًاريثك لعفلاب قبط دقو ( ةيبرعنا ةينبنل يتوصنا -
 نم ريشك يف هنكلو .. باتكلا يف حضاو اذهو - مهتافنطنم نم ديدعلا نم قلطناو
 ىلإ رظنلا يف امهنيب زبمي الو يرايعملاو يفصولا نيجهنملا نيب طلخي ناك نايحالا

 مهلا :هلوق وهو كلذ ىلع ًالاثم كا

 جهنملا .(ةقشمو دهج نم كلذ انفلك امهم ةغلنا لئاسم مهف يف باوصلا غلبن نأ
 فصب لب كدذب منهي ال فصولا ذإ ؛رابعم اطخلاو باوصلا غولبو . 10ص .ينوسعلا

 و :باعكلا يف حرتقملا هجهنم يف ةغللا نئاسم

 يأ ؛!فصو درجم اذه هعبنص نأ هنبقبو يعقارلا هراطإ يف ًاًيعرضوم افصو ةرهاظلا

 ًالصق ًالوف سن اهيلع مكحلاو ةشقانملل ةدباف رظن ةهجوا
 )١( ص ؛ةغللا ملع ؟نارعستا .د :رظني 7517

 )١( ص «قباسلا ردصملا رظني 7515

 ليلحتلا نيب اوطبر نيذلا نويوغلتا ءالؤه نم أدحاو ناك ىلإ يمدح . د ريشيو
 قمع روهظ نود لرحت تناك ةيكيرمألا ةيلكشلا ةسردملا ةوطس ًانأو ىنعملاو يوحنلا

 نم هريغ دنع وأ ثريف دنع ءاوس ىنعم اب هطابترا ثيح نم هتّبعقاوو يوحنلا ليلحتلا
 ةفيسعلا ةينبلا عم اهلماعت يف ةينيوحنلا ةيرظنثا هتكردنسا ام وهو ةغللا ءامدع
 نأ ىنإ ضيا يملح .د ريشيو لمجلل قيمعلا ىنعم ا يلجتي ثيح ؛ةيرحنلا بيكارتلث

 يبرعلا يرغللا ركفلا يف هئربقل ايهم اخانم دجو دق يلكشلا يوحنلا زيلحتنا
 وحنلا اهب طبترا يتلا ةيوحننا تاريدقتلاو ةيقطنملا تاليلعتلا هضفرل ارظن ثيدحلا
 -ونح ةيفصوناب نيشحابلل نم ددع دنع يلكشنا جهنللا طبترا مث صو «يديلقتلا



 ةيفصولا تايناسلتا ءوض يف ةيقرصلا ةينبلا ةسارد

 حلطصم ةغيصلا ىلع نوقلطيو تزولاو ةغيصلا نيب نويفصولا قّرغيو

 ( كراش ) ناب كلذ نوحّضويو :( فروملا ) حئطصم تزولا ىلعو :( ميفروملا)

 ىلع لدي ميفروم ( لضفأ ) نأو .فروم (لعاف)و ةكراشملا ىلع لدي ميقروم

 فرع يف فروملاو ميفروملا نيب قرفلاف .فروم (لعفأ ) امتيب ليضفتلا

 .3١2نزوناو ةغيصلا نيب قرفلا نيع وه نييفصولا

 - ةيلالدلا كلذكو  ةثيدحلا ةيفرصلا تاساردلا نأ ىلإ ةراشإلا ردمتو

 ةيوعصل كلذو ؛اهلمع لاجم نع هدعبت تذخأو ةملكلا حلطصم نع تبغر

 هتاريسفت ةرثكو «ةيناسنإلا تاغللا فلتخم يف هلولدم ىلع قافتالاو هديدحت

 ةفسلفلاو نيدلاك ةددعتملا ةفرعملا تالاجم ربع ليونعلا هخيرات نم تءاج يتلا

 ةدحولا كلذكو - ةيفرصلا ةدحوتا حلطصم ذخأ انه نمو .ميدقلا وحنلاو

 حرتقي كلذلو . 2" )ةفيدحلا ةيناسللا تاساردلا يف اهلحم نالحب - ةيلالدلا

 تايناسلل صلخأ يذلا ريهشلا يسنرفلا يوغللا (3185810161) هينيترام هيردنأ

 هذهلو (3860200) ةلادلا ةدحرلاب فرعي ام وه ةملكلت ًاليدب ة يظولا

 ةدحولا اهينع قلطي يتلا ةيفرصلا ةلادلا ةدحولا امهنوأ «ناعرف هدنع ةدحولا

 اهيلع قلطيو ةيمجعملا ةلادلا ةدحرلا امهيناثو (880مط#ت6) اعّسوت ةيفرصلا

 أديعب ةغلث ينكشنا ليدحتلا برعلا نييوغنلا نب

 ةيلكشلا تحبصأ ثيحب نم سداسنا دقعنا يف اصوصخ ينعملا نع

 يفصولا ةغللا ملع لوصأ نم يوحنلا ىوتسملا ىلع يلكشلا ليلحتلاو
 -5١7ص :يوينبلا ةغلنا ملعو ةيبرعلا : يملح د رظني

 يفصوتا ةغللا ملع يف تاسأرد ؛نيدسح حالص .د :رفقني (1)
 .145ص «تايتاسللا ئدابم ؛رودق .د :رظني (؟

 5 ةرهمج هانع ينعت ثحبص( <

 18 ؟ص :نراقللو يخيراتناو



 دوصقلا ديع دمحم دوصقلاديع

 . 0١2(امعدعمد#) ةيئالدلا ةدحولا وأ ةيمجعملا ةدحولا

 نأ ىئر هّنأ ىلإ ةيادب ريشيف هينيترام رظن ةهجو را

 ًايدافت ةملكلا زجاح زواجتب
 دئانور حضويو

 أدبي نأ كنذك ىارو ؛ةغرفم ةقلح يف نارودلل

 نم ديفم ءزج ىندأ يهو (0086735) ةئالدلا تاذ ىرغصنا تادحولا لينحتب

 اهّنأ يأ ؛ريسوس يد دنع ةيناسللا تاراشإلل ةقباطم يهو :مالكلا ءازجأ

 اهرابتعا نكمي يتلا (ناسنإ) ةظفلب كلذل لّكمو :لولدمو لاد نم ةفلؤم

 تاميفروملا امهلوأ ؛نافنص هينيترام دنع ةلادلا تادحولاو .2" )ىرغص ةدحو

 اهيلع قلطي يتلا ةيمجعملا تادرفملا يناثلاو «تاودالا هدنع يه يتلا

 تادحولا يفنص نيب ًّيحيضوت ًالاثم دلانور برضو 16261365 . تاميسكللا

 :ةيؤر لوق وهو ةلادلا
 ملدكلا عجر هب بكرا عمسي ال

 .ملك ؛عجر ؛ بكر ؛عمس : يهو ؛( تاميسكل) ةيمجعم تادحو هيفف

 :الا عومجمو .ءاهلا ءءابلا ,لا ءال : يهو :( تا 2) تاميقروم كلذك هيفو

 ىلع قلطت ةيفيظولا تايناسللا نأ ىلإ دلانور راشأو . 2")ةلاد تادحو وه
 نييليلحتلا ىرن نيح يف :(840967165) تامينوملا حلطصم ةلادلا تادحوا

 .2؟00,506765(0) تاميفروملا حلطصم اهيلع نوقلطي نييعيزوتنا

 + ميسكللا < هدنع مينرملا نأ ىلإ ريشيف هينيئرام هدصق ام رودق .د حّضويو

 : يئاثلا وحنلا ىلع ةي

 الوسالا 5. - ١ص ءقمأ تايناسلنا ُئدابم ؟ )١( ةرظني /

 1١3 دلال الك ص ءتايناسللا ىلإ لخدم ؛راوثيإ دئانور :رظني (؟)
 8ص ءقباسنا ردصتلا :رظني (*)

 ٠١5 ص :قباسنا ردصفا :ر



 ةيفصولا تايناسللا ءوض يف ةيفرصلا ةيتيلا ةسارد

 .( م»«عم#) ةّيمجعم تادحو :عجر «بكر «عمس -أ

 قب دحلا ةيناسللا تاساردب يأر» :هلوقب قبس ام ىلع رودق .د قلع دقو

 ين هنوئدم ىلع قافتالاو هديدحت ةبوعصل ( ةملكلا ) حلطصم نع تبغر

 * (ةيلالدلا ةدحولا ر حلطصم هنم الدب تراتخا كلذت ؛ةيناسنإلا تاغللا فلتخم

 ةدحرلا )و ( ةيمجعملا ةيلالدلا ةدحولا ) امهو «نيحلطصم ىلإ بعشتي يذلا

 .لوألا مسقلل ( ةيلالدلا ةدحولا ) حالطصاب ةداع ىفشكي مث .( ةيفرصلا ةيلالدلا

 حلطصم ىلع ءاقيإلا اندرث اذإ امأ . يناغلا مسقلل ةيفرصلا ةدحولا حالطصاو

 ءادتبا هب دصقي ام ديدحت يغبنيف - باتكلا اذه يف لاحلا يه امك- ( ةملكلا)

 امتاسارد نم ريثكلاب فصعت تدغ يتلا تاحئطصملا ىضوف يف لخدن نأ لبق

 نم ءيش ىلع لدت نأ نود ةيمجعك' ةدحولا لئامت اندنع ةملكلاف ؛ةئيدحلا

 مجعلا لخادم نمض نوكت نأ ةملكلل طرتشن نررت كلذل ؛ةيفرصلا ةدحولا

 ؛يثالث ىنبم نم نوكت ام ابلاغ يهو ةيعامتجالا ةيفرعلا ةثالدلا تاوذ ةفرصتملا

 ثالث ةيبرعلا يف ملكلا بلغأ نال

 اهريغب لادبإللو هيف وشحللو هنم فذحللو قايسلا نع دارفإلل ةحلاص نوكت نأ

 ةملكلا ريياعم نم نأ مامت .د ىريب

 ةيوغللا تاوصالا نم ةعومجم - فورعم وه امك- ةملكلاو .ًاضيأ قايسلا يف

 وأ تادحو وأ راكفأ نم هيلع لدت ام امأ .اهانبم وه يفرص لكش وأ بلاق يف

 ١ 48ص :«تايئاسللا ئدابم ؛رودق . درظتب (1)



 دوصقملادبع دمحم دوصقملادبع

 .( ١ )اهانعم وهف اهوحنو تافص وأ تارّوصت وأ تا

 رطشنت يتلا 08 دا ةذحولا حلطصمب ةملكلا حلطصم لدبتسي رودق

 .ةيفرصلا ةدحولاو :ةينالدنا ةذحولا امه نيحلطصم ىلإ اهرودب

 !الدنا ةدحولا حلطصمب ذخألا ىلوألا

 هئولدم ىلع هيبتتلا عم ًاتْقْؤَم ةملكلا حلطصم ىلع ءاقبإلا وأ ؛هربغ نم

 نأ ىريو

 تايناسللا تاموهقملا

 .0"2ةيلالدلا ةدحولا حلطصم يواسي يذلا ثيدحلا

 ١ ( ص «ثايناسللا ئدابم ةرودق .د :رظنب 1418-1١45
 7905 85ص :ثحبلا

 ١-48 47ص :تايئاسننا ئدايم ؛رودق .د :رظنب (؟)

 ةلجم يف هرشن ( ةيبرعنا ةملكلا ةينب يف ر) كاونعب ثحب يريهلا رداقلا دبعن

 (50- *8) ددعلا ,قشمذدب برعلا با

 تايئاسللا نأ عم ( ةملكلا ) حبطسم هلامعتسا ريربتب «دب دقو .م1481 سنعسغأ

 داحملا اهردصي يتلا يبدألا فقوملا

 نع ةملكلا مرهغم روصق نأ ىنإ ثيدحلا ثحبلا تابدطتم هلافو مدعت هضفرن

 هلامعتسا مرتو

 داحأ ةطسارب اهئزو نكمي ةدحر لكن ةملك ةيمسن لجرلا حرتقاو :تالامحا لك يف
 لك يذ ماعلا نيعلاو ءافلا نم ًاقالطنا برعنا ةاحننا اهطبض يتلا ةيفرصلا

 ةمئك اهرابتعا نكمي نازبملا اذه لاكشأ نم لكشب اهسايق ىندتي ىنعم تاذ ةدمحو

 ساسألا اده ىلع اهليمجن
 فنص ليلحت وأ اهليدحتل ةقيرط وأ جهنم داجيإ ةيناكمإ يف رل

 دقو .اهيق ةيرينملا رصانعلا نوب يزاوي ًاليلحت اهنم
 ةبأ - ةملكلا نأ ىلإ صلخو ةيفرصلا ةبنبلا وأ ينرصلا ماظسلا لبدحت يف يفصولا جهسلا

 ام ةدافإ ىلع ةردقلا بستكت

 ريكنت وأ فيرعت وأ ددع وأ سنج نم ةيوحنلا تالوقملاب هيمسن نأ نكمي

 ًامامت هنع ينحتلل ىنإ ةرعدتا عرسي ال مالكلا ليلحتن ةعجان ةادأب اندم

 صئاصخ يف يئرثا ءادبإ اذه هثحب يف لجرنا لواح دقوا

 مالكتا ماسقأ دحأ ىلإ يمدنت نأ نم دئال - ةملك
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 .ةيقصولا تايئاسللا ءوض يف ةيفرصلا ةينبلا ةسارد

 ةلالدلل ةغيصنا لماع حلطصم (م93519/ :تآ) هييم ناوطنأ لمعتسا دقو

 مظنلا ملعو (840ما0ا0هئإل) خيصنا منع نيب قّرفو , (880:ماتع70©) لا ىلع

 امهعمجل لاجم كانه ناك مث نمو . تامذخلا سفن نايدؤي امهنأ ركذو :(5إلاانقلا)

 نظف دقو © !)(0دعتتة#) وجتلا باب وه ناسثلا ملع يف ذحاو باب يف

 ىلع ةئالدئل ( ةيفرصلا ةدحولا) حلطصم لامعتسا يزاجح روقكدلا

 لضفي ثيدحلا يفصولا ةغللا ملع نأ ىلإ يابويرام راشأو .( ميفروملا)
 وحنلا يف ةدئاسلا ةيديلقتلا تاحلطصملا ىلع (8/0:052) ميفروملا حلطصم

 .2")لصألاو ءرذجلاو ؛ةيفيرصتلا تاياهنلا لثم يديلقتلا
 2؟)ةيفرصلا ةدحولاب هتيمست ىلع حلطصا ام وأ (3801م0736 ) ميفروملاو

 نأ امك ةددعتم روص هل يفرص ىنبم :وهو . ثيدحلا يفرصلا ليلحتلا ساسأ

 وأ ةمضلاك ؛ةكرح امإ ةيفرصلا ةدحولل يّمكلا لكشلاو .ةددعتم فئاظو هل

 ىلع ةلالدلا يف ةفيظو امهنم لكل ناميفروم امه و . ( مركأ ) وحن يف ةرسكنا
 يف فئالاك ؛ةملكلا لوصا ىلع دئاز ىتبم وه دحاو ترص وأ لوهجملا ةغيص

 يتلا ةحتفلا هنمو .(ردق ) يف فيعضتلاو (مركأ) يف ةزمهلاو ؛( دباك )

 ١ ( 48ص ءتاسنلا ملع :رظني - 484 .

 رم :ةفئلا ملع سسأ :رظني (؟)

 .ةييرجلا تاسربلاو تابسرتلا يف تاقلطحم ىلإ رولا لجقن اه ىلع بوقؤبل ©
 دومحم .ذو . 5١ص ةيجهننلا طبضو يبرعلا ينسلالا حلطصملا

 ءاارم ؛ةجلكا ملخ ىلإ لفجدف :يزاج ينيك
 «هريغ ىلع هلضفيو ( ةيفرصلا ةدحولا) حلطصم لمعتسي يزاجح .د نأ ةظحالم عم

 ةبسنلا لاد سيردنف هيدع قلطيو .هبتك

 ءاتخم دمحأ .د :رظني

 ف يتاعارق لالخ نم كلذ يل نين دقو
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 (هّركم)و (مّعطم )و ( مّركم ) وحن يف لوعفملا مساو لعافلا مسا نيب قّرفت

 وحن يف ءاعلاو فلألاك ؛نانثا ناتوص وأ .( برضم )و ( مدعم )و (رّبجم )و

 ؛ثنؤملا عمج يف ءاتلاو فلألاو ؛(رئاكت ) وحن يف فلألاو ءاتلاو «( دصتقا )

 نونلاو ءايلا وأ نوتئاو فلألاو ءركذملا عمج يق نونلاو ءايلا و“ نونناو واولاو

 وأ .(رفغتسا ) وحن يف ءاتلاو نيسلاو فلالاك ؛تاوصأ ةثالث وأ . ىنثملا يف

 نيسو «فطعلا واوو ءهمالو ءهثاتو رجلا ءابك ؛( يناعملا فورح) تاودأ

 ةينثتلا تامالعك ؛قحاوت وأ .اًرج ملهو ...ماهفتسالا فرحو :لابقتسالا

 وأ .نيفرح نم ةفلؤم تا اذ ريغو «ثينأتلا ءاتو ءملاسلا عمجلاو

 ؛ةصاخلا ةيوحنلا وأ ةيفرصلا فئاظولا تاوذ ةدماجلا تاملكلا نم عومجم

 تاذ تاملك وأ .لوصوملاو «ةراشإلا ءامساو ؛ةئصتملاو ةلصفنملا رئامضناك

 ءاهتاوخأو ناك لثم «تاودالا مادختسا تمدختسا ةيقاقتشا ةيمجعم لوصا

 ةئيدحلا ةيفصولا تايئاسللا يف ىعدي ام وهو ردقم ىنيم رأ .اهتاوخأو داكو

 هلثمو ؛(أرق) وحن يف ريمضلا وهو ؛(260 840:م06:0) يرفصلا ميفروملاب

 « فسر نكات اشف هلل ط : ىلاعت هلوق يف يذلاك ردقملا يفنلا ميفروم

 : سيقلا ئرما لوقو ؟ 6 : فسري ]

 (7١يلاصوأو كيدل يسار ةوعطق ولو  'دعاق حربأ هلئا نيمي تلاقف

 امه نيمسق ىنإ قايسلا يف اهدورو بسحب ةيفرصلا تادحولا مَسقنو

 اهلثمبو ءاهسفنب لقتست يتلا يهو (2788 840:مطعت#ع5) ةرح ةيفرص ثادحو

 ارج ملهو ...ءامسألاو لاعفألاو تاودألاو ةلصفنملا رئامضلا ةيبرعنا يف

 ؛اهسفنب لقتست ال يتلا يهو (80انه0 240:80015) ةديقم ةيفرص تادحوو

 .3 1١86-68 4ص :تايناسنلا ئدابم ؛رودق د :رضني )١(

 دك



 ةيفصولا تايناسللا ءوض يف ةيفرصلا ةيتبلا ةسارد

 ( ةمطاف ) يف ثيناقلا ءاتو بتاك فلأو لعفأ هزمهو ةلصتملا رئامضلاك

 عم لدي هنكل قايسلا يف دري ال ثلاث عون ةمثو .اًرج ملهو ...(تبتكرو

 عم ددحم ىنبم لالخ نم قايسلا يف درت يتلا تادحونا نم هريغ ةلالد كلذ

 وحن يف ةرتتسملا رئامضلا هلثميو «كلذ ىلإ ريشي يفرص ىنبم يأ دوجو مدع

 دعب يوغللا ثحابلا ىلعو 2١. )رج ّملهو ( ثحبا)و ( ثحبي )و ( ثحب)
 رصانعلا هذه فّتصي مث ةنّوكملا اهرصانع ىلإ ةيمالكلا ةلسلسلا ميسقت كلذ

 اهتادحو ىلع فّرعتلا مث ًالوأ اهل ةنوكملا ةيتوصلا اهتادحو ىلع فرعتلا ة
 ,65) 05 ةًايناث ةيفرصلا

 اص ءلخدملا ؛ ير ناجح .د

 ه1 ص :ءلخدلا ؛يزاحح .د :رظني (1)

 نع مهئاموهفم نوريثكلا هنم دمتسا سيردنف دنع ميفروملل ريهش ميسقت ةمث (؟)

 37-035108 04ص:ثحبلا جهانم هباتكك يق مامت .د :ءالؤه نم . هماسفأو ميقروملا

 148 ص «تابناسللا ئدابم ؛رودق

 زيجولا هباتك يف يكاطنالا دمحمو 25*. ص ؛ةفللا ملع يف نارعسلا دومحم . دو

 توم نم فلاني يتاوصأ رصنع ميقروملا نأ سيردنف ىري ؛11 84ص ءةفملا هقف يف

 مهقروملا سيردنف مسقي كلذ ساسأ ىلعر :عطاقم ةدع رأ دحاو عطقم وأ دحاو
 يأ - ةلادلا تادحرلا ىنإ ةفاضملا ةيتوصلا تاممفروملا :اهلوأ «ماسفأ ةثالث ىلإ

 دقن ريبغتلا تقاس هدهاو توون تلاقي اع اهننو د :تابيتئاعوتلا

 وحن ةببرعلا يف تاردآلاك ؛دحاو ينوص عطقم نم وأ .( دمحأ تبرض ) انلوق يف

 ص] ريصن عطقم نم وأ ؛[ح ح ص] ليوط عطقم نع ةرابع يهو .(الزو (ام)

 ام اهنمو . [تّوصم + تماص] ىلع ءاج امب اهريغو ءّأش ءب :رجلا فورحك [ح
 (هّير رفغنسا ) انلوق وحن يف ءاتلاو نيسناو فئآلاك ؛عطقم نم رشكأ نم لكشدي
 وحن يف ءانلاو فلألا كنذكو .اًرج ملهو ...(مظعتسا )و (ربكتسا)و ( جرختسا )و

 تاشن ينلا يهو : ةيقيرحتلا ةيتوصلا تاميفروملا يناثلاو . ( ءاضعألا عمتجا ) :
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 دوصقللاديع دمحم دوصقتادبع

 رعت ميقرومللو اهنا ريغ ثيدحلا يوغللا ثحبنا سرادم دنع ةريثك تا

 يف ةدحو رغصأ ةيفرصلا ةدحولا دعت يف - يزاجح .د راشا امك -- قفعت

 هذه رهشأ نمو .(١)ةملكلا ةينب يف ةيوحن ةفيظو وأ ىنعم لمحت ةملكلا ةينبا

 فيرعتو .(' )ىنعم تاذ ةدحو رغصأ هنأب لئاقلا يابويرام فيرعت تافيرعتلا

 يتوصلا عباتتلا يف يئزج هبش يأ لمحت ال ةيوغل ةغيص)و هنأب ؛دكيفمولب

 يف مهضعب لوق كئذك اهنمو .277(ىرخأ ةغيص َةّيأ عم يلالدلا ىوتحناو

 ةيفرصلا تالوقملا وأ يناعملا ىلع لدي يوغل رصنع وأ ةغيص هّنأب هفيرعت

 اهل سيل ةدحولا هذهو (©2[2عمز165 نءهتطق7210ه1) مساب ةفورعملا ةيوحنلاو

 رغصأ يه ةدحولا هذهو . مجعملاب ةنص اهل سيئو :ةيعامتجا وأ ةيفرع ةلالد

 رغصأ ءازجأ ىلإ هميسقت نكمي ال يلاتلابو ؛ةيمالكلا ةلسلسلا يف ءزج ىندأو

 2؟)ةيفرص وأ ةيوحن ةفيظو وأ ىنعم تاذ

 فورخو ؛لاوطو ليوطو ؛ريمجو رامج :لشم رخنأ ىلإ ليوط تئاص ليومت نع -
 «ةيبيترتلا ةيبيكرتلا تاميفروملا : ثلا

 ةيميترتلا عقاوملا ىلع ال ةيبارعإلا تاقالعلا ىلع دمععت اهنا
 كلذك رظنيو .١١١ص ؛ةغدلا :رظنم .كنذ وحنو ( دمحم مرك" ًايلع) لثم
 4ص ءناسنلا ملع ؛هييم

 م1 48ص ؛تايئاسنلا ئدذبم :رودق .د :كلذك رظنميو هةر :لخدقل :رظني (1)

 ةرودق .دو ع 5ص :لخدملا : يزاجح . دو 71م ؛ةغلفأ ملع :ننرعسلا .دو :7 ٠4 ىع

 ١. ؟ص «تايتاسملا ٌئدابم
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 دوصقل دبع دمحم دوصقلادبع

 رشابم ريغ وحن ىلع ةيفرصلا تاذحولا دوجو ناكمإ ىلإ يزا

 يتلا قئاقحلا نم دعت رشابم وحن ىلع ةيقرصلا اهروص اأنل رهظت نيح يف

 لاثمب هتركف حضوأو «يفرصلا ليلحتنا يف ةثيدح تايرظن اهنم قلطنت

 وه ةيفرصلا ةيئبلا ةيحان نم ( برطضا)و ( برض) / ذ؟ هنومضم

 ةيتوصلا ةيحاتلا نم ًادحاو سيلا ركلو ( برققا )و ( برق ) نوب قرغلا
 يف يتأت ءاعلا نأ اذه ىنعمو ؛ةغللا ةينب يف ةفيظولا داحّتا نم مغرلا ىلع

 ءاتنا رمأ اذهب هيبشو .رخآ يترص راوج يف ءاطلا يتأتو هنيعب يتوص راوج

 ؛رخآ بناج نم (رهدزا)و (رهز )و «بتاج نم ( برتقا )و ( برق ) يف لادلاو

 نأ ىلإ راشأو .« ' ارخآ يتوص راوج يف لادلاو نّيعم يتوص راوج يف ءاعلاف
 ثا كلا هذه نمو ؛ةيفرصنا تادحولا فيئصت يف هاجنا نم رثكأ كلاده

 ةيفرص تادحو ىلإ ةيفرصلا تادحولا هيف مّسقت يذلاو ينكشلا فينصتنا

 تادحولا نأ يف نمكي امهنيب قرفلا نأ ىلإ راشأو . ةدّيقم ىرخأو ؛ةّرح
 تادحولا سكع ىلع -- ةلمعفنم يأ - ةلقتسم دجوت نأ نكمي ةّرخلا ةيفرصلا

 نيعونلل لّْثمو  ةلصّتم يأ - ةطبترم الإ دجوت ال يعلا ةدّيقملا ةيفرصلا
 وه ًاجذومن للحو .ةرحلت ةلصفنملاو :ةديقملل اهنم ةلصعم ا ؛رئامضلاب

 ةدحوو (رصم) يه ةرح ةيفرص ةدحو نم نّوكتي هنأ رك ذف (نويرصم )

 يه ةدّيقم ةيفرص ةدحو اهيئي (1إل) ةددشملا ءايلاو ةرسكلا يه ةدّيقم ةيفرص

 يفف .(08) ةحوتفملا نونلا يه ىر

 اهلو

 وللا ةمضلا

 ةيفرص ثادحو ةدعو طقف ةدحاو ةّرح ةيفرص ةدحو ةملكلا

 ةيعباتت ىلإ فيدصت اهنمو . ةفاضإلا مدع ةلاحو عمبججلاو بسنلا فئاظو

 )١( دق .د ؛رظني 5-5
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 .ةيفصولا تايناسللا ءوض يف ةيفرصلا ةينبلا ةسارد

 اهتانوكم عياتتت يتلا ةيفرصلا تادحرلا يهو (8عونعمان#ل صنم ©865)

 !ذهو ءتانّوكملا هذه نيب لصقي لصاف نود تاكرحلاو تماوصلا نم ةيتوصنا

 (مهه-ةءودتنمل م0وواتعتعت) ةيمباتت ريغو .رئامضنا يف هدجن ام ًابلاغ عونلا

 تماوصلا نم ةيتوصلا اهتانوكم عباتعت يتلا ةيفرصلا تادحولا يهو

 يف تازوالاب قلعتي ام لك هلّثي عونلا اذهو . لصتم ريغ وحن ىلع تاكرخلاو

 نيتّيفرص نوتدحو نع ةرابع اهّنأ ركذو «( بتاك ) ةملكب كلذل لّثمو

 :[ب - تا+ ك] يه يتلا لوصالا فورحلا نم نّوكعت ىنوألا ن
 نوكت ال اهتاوصأ نال ؛ةيعبأ ت ريغ ةيفرص ةدحو يهو يف ًالصقم عب

 لعن كلذبو .ءاعلا ةرسكو ةليوط ةحتف نم ةيناثلا نؤكتتو ؛ةيبرع ةملكة بأ

 ريغ ةيفرص تادحو أضيأ نازوالا ٌدعتو: ةيعباتت ريغ ةيفرص ةدحو لوصألا

5101057 

 ةسارد يف نوليمي ثيدحلا يفرصتا هاجتالا باحصأ نأ هيلإ ةراشإلا يغبني امجو

 نيساسأ نيرصنع ىلإ تاملكلا مظعم ليلحت ىلإ ةيبرعتا ةغلئا يف ةيفرصلا ةينبلا

 موقب نأ نكمي الو نالصفني ال نامحالتم نارصنع امهو ؛ةغبصلاو رذجلا امه

 ديفيو رّيغتي ال تباث بيترت وذ يتماص لكيه رذجلاو .هسفنب امهنم دحاو

 ةغبصلا امأو . ةدحاولا الا ةلئاعلا دارقأ لك هيف كرتشي ماع ًاّيوغل ىنعم

 وأ «(83*1/©27) قباوسلا هيلإ افاضم رذجلا هيف بصي يذلا ءاعولا عباتت يهف

 ةغيصو رذج ىلإ ليلحتلاو . (طهكا»عك) ءاشحالا وأ :(1[504«عو) قحاوللا

 فلتخت ءامسألا نأ ريغ .لاعقالا ىلع قبطنا امك ءامسألا ىلع مهدنع قبطتي

 عون يف كلذكو اهيف (15©>910 هددكاعانتنان07) تئاوصلا عيزوت ةيفيك يف

 هلخدملا ؛يزاجح د رظني )١(
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 دوصقلادبع دمحم دوصقلادبع بسسس ااا

 ليلحتن نكمي كلذكو .وشحو قحاولو قباوس نم اهنمضعت يتلا دئاوزلا

 .2 ١ اريسككت عمج تعمج وأ ترّفص اذإ ةدماجلا تاملكلا

 مسقلا ءماسقأ ةثالث ةيبرعلت يفرصلا 3 ترمّسمي تويفصرلاو

 هذه نم عجري امو «ةملكلت يعابسلا ميسقتلا يأ ءميسقتلا ينابم : لوألا

 ؛ربكألا ىنبملا اهّمضي ةيعرف نايم ىنإ عّرفتي هنإف ةيقا
 هسايق ىلع تاملكلا غاصت بلاق وه ةيعرفلا ينابملا هذه نم ىنبم لكو

 ةاقتشإ لوصأ ىنإ ينابملا

 نع ةعّرفتم ينابم عقت غيصلا نم ةفئاط نإف انه نمو . ةيفرصلا ةغيصلا ىمسي

 ؛ةفصلا وهو ربكألا ىنبملا ىلع ًاعورف عقت ةيناث ةفئاطو مسالا وهو ربكألا ىنبملا

 نم ةغيص لكو ؛لعفلا وهو ثلاثلا ربكالا ىنبملا ىلع ًاعورف عقت ةثلاث ةقئاطو

 نم ربكالا ىنعملا هديفي امع قثبتم يعرف ىنعم نع رْبعت عورفلا غيصلا هذه

 ةيفاقتشا لوصأ ىلإ عجري ال ام امأ .ةيلعفلاو ةيمسالاك ماع يميسقن ىنعم

 يف اهينابسف ةادآلاو فرظلاو فلاوخلا رثكأو ريمضلا وهو ميسقتلا ينابم نم

 يتلا يهو ( فيرصتلا ينابم ) يناثلا مسقلا

 ,عونلاو ,ددعلاو ءصخشلا :ةيتآلا ةسيئرلا ةيفرصلا تالوقملا نع رّبعت

 0 2 غيص ال ذإ ؛ةدّرجْملا اهروص

 تسيل ينابملا هذهو .لاعفألل ينمزلا فيرصتلا ةلوقمو فيرصتلاو «نييعتلاو

 نصاول اهنكلو «يثكش لالقتسا تاذ

 هذه مْسقتإ ميسقتلا ينايم ىلإ ةيمئنملا ةيفرصلا لاكشألا كلت ىلإ ةفاضم

 :دماج ينابم وأ ةيفرص ًانازوأ وأ ًاغيص

 ءاشحالاو قباوسلا يه عاونأ ةثالث ىلإ فيرصتلا يف ةمدختسملا قصاوللا

 فلا لثم ءاشحألاو ءفيرعتلا ةلآو ةعراضملا فرحأ لثم قباوسلاف ؛قحاوللاو

 لئالدو ثالثلا ثيناثلا تامالع وحن قحاوللاو «( لاجر ) وحن يف عمجملا

 30ص ؛ةيلياقت ةسارد ةيلحاوسلاو ةيبرعلل نيتغلذ يقرصلا ءانع رفعج د :رظني (1)
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 .ةيفصولا تايئاسللا ءوَص يف ةيفرصلا ةبنبلا ةسارد

 . رج منهو ...لعقلا رخآب ةقحاللا ثينأ :اتو هيعونب ملاسلا عمجملاو ةيتثتلا

 1 قرط يفو تالوقملا دذع يف قتتخت تاغللا نأ اوركذو كنتذلو ءاهنع

 يف اهداتعا يتلا تالوقملا ةيبنجألا تاغللا يف نجي نأ عقوتي الأ ثحابلا ىلعف

 ةغل لك اهذخعت يتلا ةيفرصلا طامألا ةساردب ةيفصولا تايئاسللا متهت

 ديدحت لواحت وأ ددحت لب «حبقلا وا نسحلا رايعمب اهيلإ رظنت نأ نود اهتادرفمل

 عم ؛حدم وأ حدق نود قئاقحلا ريرقت ىنإ ةفداه ةغن لك يف ةمدكلا ءادب لئاسو

 اهنم ولخت ةريثك تافيتصتو تايصوصخ ىدحصفلا ةيبرعنت نأ فارتعالا

 لئاسوو اهتادرغم ءانب يف صاخلا اهطمن ةغث لكل ْنأَو ؛ةريشك تاغل
 ,2؟0اهفردصت

 لك ىلع قيبطتلل ةحلاص ةيفرصلا تالوقملا لك نوكت نأ ةرورضلاب سيئو
 سيلو» :هلوق وهو ؛هببم ناوطنأ هركذ ام اذه دك ؤ يو ؛ةدحاو ةجردب ثاغنلا

 ؛ًأمامت يملاع وه ام (هقا6هدتا65 ©0008165) ةسرسحملا تالوقملا كلت نيب نم

 ًادوجو اهل دج ال دق ام ةغل يف ًايساسأ ًاناكم َلتمت يتلا تالوقملا ىدحإف

 تناك ليوط نمزنو ...ًادودححم ًادوجو رخأ ةغل يف

 ىنع تاغللا لك يف روشعتا ةلواحم يه ةريبكلا نييوحتلا تاطنغ ىدحإ

 7119 ء11/ص :تايناسنلا ئداسم ؛رودق. 5 :رظتب (1)

 .50ص .قياسنا ردصقل :رظني (؟)
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 دوصقم دبع دمحم دوصقلملادبع

 نأ ىلع ددصلا اذه يف ةبرجعلا تلد دقلو ءاهلباقي ام وأ تالوقملا سفن

 .2')وريبك توافتلا

 يتلا ةغللا يف ركذملا ىنعم نأ يهو ةّمهم ةيضق ىلإ هبنتن نأ يغبنيو

 يتلا ةغللا يف هانعم نع فلتخي ريغال ثّنؤمو ركذم ىنإ مسالا مسقت
 ًاماظن عبتت يتلا ةغللا يف درفملا مسالاو ءدياحمو ثّنؤَمو ركذم ىلإ همسقت

 يرحن ىنعم وذ عمجو درفم ىلإ ددعلا ثيح نم مسالا ميسفن يف اَيئانث
 درفم ىلإ ًايثالث ًاميسقت عبتت يتلا ةغئلا يف درفملل يوحنلا ىنعملا ريغ
 نيعخللا نيتاه اتلك يف درفملت يوحتلا ىنعملاو :ةيبرعلا ةغللاك عمجو ىنثمو
 ةيلكشلا ةيحانلا نم ِرْيمت يتلا ةيجيفلا ةغنلا يف درفملل يوحنلا ىنعملا ريغ

 اهسفن ةيوحتلا ةليصفلا ْنِإ لب 2” )ريبك عمجو ريغص عمجو ىنثمو درفم نيب
 اهانعم ددحتي ةيوحت ةنيصق مسالاف ؛تاغللا فالتخاب اهانعم فلتخي

 عبتت يتلا ةغللا يف مسالا ىنعمف ؛سردلا عوضوم ةغللا يف هلباقي ام رابتعاب

 نع فلتخي ةادأو لعفو مسا ىنإ ةمدكلا هيف مسقتت ًايئالث ًايوحن ًاماظن
 ةادأو لعفو مسا ىلإ ةملكلا هيف مسقنت يسامخ يوحن ماظن يف مسالا ىنعم
 .(؟)ريمضو ةفصو

 )١ ( ص .ناسنلا منع :هيبم تاوطنأ 1484

 .759 نع «ثريف نع ًالقن 55١ص يف نارعسلا .د هيلإ راشأ (؟)
 18 4ص :ةقلا منع, دارعسلا .د :رظني ( ؟) 1

 ل



 0 يناثلا لصفلا

 نييفصولا نازيم يف يبرعلا فرصلا





 .ةيفصولا تايتامدقلا ءوض يف ةيفرصلا ةيتبلا ةساردا

 نأ هيف لواح ( فرصنا مدع موهفم ) ناونعي ثحب رشب لامك روك دلن
 ام هثحابم نم نأ ىلإ ًاريشم يبرعلا فرصلا ىلع ًافشاك ًاديدج ًاءوض يقلي

 جهنمل ةضيرع ًاطوطخ مسري نأ هيف لواح دقو .ملعلا اذه نم جرخي نأ يغبني

 كانه نأ ىارو .(' )يلمعلا

 وحن يف ثينأتلا ةزمه نع مالكلا اهنم ؛فرصنا نم اهداعبإ يغبني لئاسم

 يف هنم ةدافإلا نكمي هلوانتل ديدج

 ءهنع ةبئقنملا اهلصاو (ءارحص)
 ريبك عوتب ٠ نكمي هنأ ركذو .2' !ًاميقع ايدج ًاضارعفاو نْيبْظفللا لحمعلاو

 وجعلا نم ريغ ىرخأ ةقيرطب هوحنو لاثما اذه يف ثحبي نأ -- حماسعلا وأ
 ةيديلقتلا ةقيرطلا

 اهنأل ؛ةغللا نقم يف سردت

 نأ اهب ىرح

 «يقيقحلا فرصنأ ىلإ اهنم ةغنلا نتم ىلإ بر

 رأ ةلمجلا مدخت ةيفرص ميق تاذ تسيل اهنأل ؛يثالشلا لعفلا نازوأ اهنم

 ةرابعلا

 لئاسم فرصتا لئاسم نم نأ ىارو «

 اههجو ىلع ةغلئا ظافنا ةفرعم اهتفرعم ديفت ةيظفل ةميق تاذ اهنكلو

 يف اهب تجوع يتلا ١ ةروصلاب هتينبأو ريسكتلا عمج غيص اهنمو ؛حيحصلا
 نود غيصنا هذه درس درجمب كانه نويفرصلا عنق ذإ !ةيديلقتلا فرصلا بتك

 ؛ةيفرصلا اهتميقب قلعتت ةيضق ةيال ضرعتلا

 يف ةيوحن وأ ةيفرص فئاظو نم غيصلا هذه لامعتسا ىلع بترتي ام ىلإ ديعب
 وأ بيرق نم اوريشي نأ نوا

 تاعوضوم نم اعوضوم دعت عينصلا اذهب اهنثأ ىأرو «تارابعلاو لمجملا

 ظافلألاب ىنعي لوألا ناي لذعو ءفرصلا ال ةغنلا نتم بسانت يوغتلإ ىردنا

 يتلا ميقلا نايبب ًالوا ينعم وهف - فرصلا وهو - يناثلا امأ . ةفلتخا ١

 130 ص يشن .د ؛رظني (1)
 .133-3115 9ص :قياسلا ردصعملا :رظني (؟)

 نا



 دوصقم ادبع دمحم دوصقملاديع

 ةميقلاب تسي هيف يهو ؛كاذ وأ نزولا اذه

 بترتي ناب بيكر يف اهرثأ رهظي ةيفرص صاوخ يه امو «ةيظقنلا ةيروصنا

 - ًاعمج هفصوي ريسكتلا عمج نأ ىارو :١2ةتيعم ةيوحن ناعم اهدوجو ىلع

 نم نكلو فرصلا ملع يف جلاعي نأب ريدج - ةفلتخما هغيص نع رظنلا عطقبو

 نيتهج اهل ىربك ةيفرص ةليصف نم مسق هنأ ىلع هيلإ رظني نأ ىلوألا

 هيلإ رظني نأ ةيناغلاو . همومعب عمجلا ةليصف يه كلت لامعتسالا يف ةنيعم ميقا
 زوجي غيصلا ضعب نأ كلذ ؛ريسكتلا عمج يف ةقباطما دعاوق ةهج نم

 امك عونلاو ددعلا يف ةقباطملا ماكحأ ثيح نم نيتفلتخم نيتررصب اهتجلاعم

 وه ام ًاضي( لئاسملا نم نأ ىأرو :0*2(تماق لاجرلا )و «(اوماق لاجرلا) يف

0 
 نيواغلا ىلإ مهفجنت دق يتلا عرفتاو لصألا ةركفب مهكسمت نييفرصلا

 هيلع جرد امل ةرياغم ةلماعم لماعي نأ بجي هوحنو اذه نأ ركذو ءريدقتلاو

 فصنف ةنهارلا اهتلاحب اهيلإ رظنن نأ يه ةئماعملا كنت نويديلقتلا نويفرصلا

 اذه نم اهجرخدف هعورفو ( لعتفا ) نزول اهل عاضخإ دود رهاوظ نم اهب ام

 قئطي ام وهر ؛يوغللا ثحبلا يف ةمظنألا ددعت ؟دبم كلذ يف نيعبتم بابلا

 ىلع موقي يذلا مهبهذم كئذب نيغلاخم (عواوت ريد عصتع مهتمكماع) هيلع

 ًارود بعل أديم رهو 040005را تصنع ظلمعماع) ةمظنألا ديحوت ادبم

 مهنأل ؛ضارتفالاو جيرختناو ليوأتلا ىلإ مهرج ام اريثكو برعلا دنع اريطخ

 ةدحاو ةّماع ةدعاق تحت ةلثمألا نم تاتشألا عمج ىلإ -

 .ا1الرص رش

 114 ص :قباسلا ردصملا :رظتي (؟)



 ءونض يف ةيفرصلا ةينبلا ةساردا

 يف امك قابطنالا لك اهينع قبطنت مل ولو يسفتلا نأ ركذو ءهذه انعلا

 ددعت أدبمو فصولا ًدبمب ذخأن نآ انل ناك اذإ اهوحنو ةلثمألا هذهل يملعلا

 «ةروكذملا غيصلا صاوخ اهتضتقا ةيتوص ىسأ ىلع الإ متي الف ةمظنالا

 [تا قبطم توص] :ةيبرعنا يف ةليحتسم ةيلاعلا تاقايسلا لوقتف

 -ه] :كلذكو «[ط + قبطم توص] :وه لمعتسملاو

 يف لخدن نأ يرغلاذهن اننا ىلزراخأو 20

 ااعتفالا ءاف لادبإ تحت جلوع ام كلذك بابلا

 -ه]وه لمعتسملاو

 ةلشنا يبرعلا فرسصلا يف هنأ ىثع لجلا عنو. .(رسُنا)و ( دعتا)

 يداوم يتلا عالمي ماًالدب يئرتس نانا يلع اهم لكم رئي

 ليجستب ىنعي يذلا يفصولا جهنملا قبطي اذهب وهو .«” )اهيلع برعلا هقبط

 قئاقحلا هذه هّرشي مّهوت وأ ضارعفا نود اهسفن نع نلعت امك قئا

 يتلا ةلثمألا نم رشي .د ركذو. لئاط نود ًائبع اهيف ثحبلا لعجيو اهدّقعيو

 يفصولا جهنملاب يتوصلا سردلا وأ ةيتوصلا

 نييفرصلا ريسفت ضفرو (لق) رحن فوجألا يثالثثا نم (رمألا لعف )

 هلا اهيلع قبطت نأ يغبني

 ال ضارتفا هنأ ىرو «نوتكاسلا ءاقدلال (ْلوُق ) نم واولا ف ذح نا نم برعلا

 ًايتوص رّيغتلا ريسغت ىثإ داعو ةقيقخا نم هل رساسأ الو ليثد همعدي

 لعفلا نأ وه انيأر يف ثدح ام لكوو :لاقف ًاًيعطقم ًاريسفت هتاذ جهنملاب

 ناك امك (لوُق ) قطني من هنأ امأ ؛ةروصنا هذهب رمألا ةيادب يف قطن

 يتوصلا ببسلا اذه يتوص ببسل كاذف -صألا ىلإ انرظن و اميف عّقوتملا

 .15 ١ص ورشي .د ةرظني (1)

 -155ص «قباسلا ردصتل :رظني (؟)

 ا



 موصقلاديع دمحم دوصقتاديع بسسس

 ثحبلابو عطاقملا نم ةنيعم طامنأ اهل ىحصقلا ةيبرعنا ةغللا نأ يف صخلتي

 ين الإ ةغللا هذه يف عونمم [ص ح ح ص ] يعطقملا بيكرسلا نأ دجو

 نيلثامتم دحأ ريخالا تماصلا ناك اذإو «فقولا ةلاح :امه نوتنثا نيتلاح

 اناك - ًاتايحا لاقي امك- وأ ؛ةمدكلا يف نييلصأ نالئامدملا ناكو نيمغدم

 [ص ح ح ص + ص ح ح ص] :(َنيَلاض ) :وسحن ؛ةدحاو ةسمدك يف

 .230)[ص ح ص خص ح ح ص] :(ةّبادرو

 ةغيصلا عوقو تعدم ةيبرعلا يف يعطقملا بيكرتلا ةعيبط نأ ينعي اًذهو

 .2؟)ةغيصلا نم ءيش فذحب مل هنأ ًاضيأ ينعبو ( لوُق)

 ةعامجلا ريمض ىنإ دنسملا دكؤملا عراضملا ىلع هدنع يرسي جهنملا اذهو.

 مهددع يضارتفالا لصالاو ةيادبلا نم اذكه تقطن ةغيصئاف . ( ّنِبَتَكَعل ) وحن

 .2*)يفصولا هجهبمب اًيتوص كلذ ريسفتب ماقو ؛عقاولا نم هل ساسأ ال

 ةدحولا يبرعلا هلباق ميفروملاك ؛ثيدحلا ملعلا تاحئطصم لجرلا مدختساو

 تجلوع يديلقتلا فرصلا يف ًاباوبأ كانه نأ ركذو . «؟”مينوفلاو «ةيفرصلا

 يف ةغللا ملعتم ديفت ال مهدنع ةلجسملا ةروصنا هذهب يهو ًاتطاخ ًاجالع

 ءامهنع عرفت امو صقانلا لعفلاو فوجالا لعفلا باوبالا هذه نم ؛ءيش

 لصأ ال مهوتم ضارتفا لصالا اذهو هيلإ عجري ًالصأ ةمث نا ىلإ اوراشأ

 اعد يذلا نأ ركذو :يقيقح ماعلا مهجهنمل مهعوضخ وه كولسنا اذه

 )١( رشيد 1770155

 قباسلاردصكا :رظني ( 4
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 مصابا سس ةييفصولا تايتاستلا هو يو ةيدسعلا ةيفبلا سائد

 تحت ةلثمألا فلتخم دشح ةلواحمو مهناهذأ ىلع لوصألا ةركف ةرطيس وهو

 اقابطنا ةدعاقلا قيطنت مل اذإف ثحبلا نم دحاو ماظن تحت وأ ةدحاو ةدعاق

 عضخت ىتح ًايضارتقا ًاريسفت اهنورسفي

 ةقيرطلاب لاعفألا هذه جالع نأ ىلع زجرلا صتيو .(“

 يف جهتني نأ يغبني هنأ ركذو :ةيمنعلا ةيحانلا نم ئطاخ جالع ةيدينقتلا

 قئاقخلا ليجستب ىنعي يذلا يفصرلا جهنملا امإ :نيجهنم دحأ اهتسارد

 دجم فوس ةلاحلا هذه يفو :ضارتفا و' ليوان ذود رمفلاب ةغيصلا يف ةدوجوملا

 اذه ادعبتا وت اننأ ىريو «ةيتوصعلا تاسارسلا ةئوعم ىنإ ةجاح يف انسفلأ

 نأ بجو يفصولا قيرذعلاب نككلو ناروألا جهنم ىلع انرسو يتوصلا ليلدلا

 اهنزو ىقبيف (رصن) امأ :(اعف) اهنزو (ازغ )و ( لاف ) اهنزو ( لاق نإ لومن

 نم لاحب لمعنا اذه يف ريض الو» : يفصولا جهنملا اذه نع لاق مث .(لّْمْف)

 ددعت ) أدبم انعابتا نع ًالضف ؛ةحضارلا ةقيقجلل لثم وه ذإ ؛لاوحالا

 اقحلا هضرفت ءيش اذهو .يفصرلا جهنملا راطإ يف (ةمظنألا

 نإو - ًالثم (رصن )و (لاق) نأ تيار

 نال ةفلتخم قرطب امهتلماعم انيلع بجوي اذهو . يعطقملا امهبيكرت

 يف نافلتخي نيدرجم نيئعف ان

 فوس امهجالع يف ةمظنألا ديحوت أدبم عابتاوأ ةدحاو ةدعاقل امهعاضخإ

 نييفرصلا ريسفن يف لعفلاب عقاولا وه امك -ةدقعم ةبرطضم جئاتن ىلإ

 .27)اهوحنو "هىألا هذه فيرصتل نوي دينقتلا

 ىلع مئاقلا يخيراتلا جهنملا وهف اها أو لاعفالا هذه ةجلاعمل يناثلا جهنملاو

 .1؟8 ص ءرشب.د :رظني (1)

 9-15 53ص «قباسنا ردصملا (1)

10 



 دوصقلا دبع دمحم دوصقلاديعا

 نم اهل ثدح امو ريغت نم اهباصأ امع فشكلن ةفلتخلا غيصلا خيرات عبعت

 يف انيار صخلنف دوعنو ٠ :لوقيق دوعي هارن ؛ةفلتخما خيراتلا تارتف ربع روطت

 11 لاعفالا نالصفنم ناجهنم لاعفألا هذه يف كل : لوقتف اهتاقرصتو

 هذهو عقاولا اذه ىدعتن نأ انل زوجي الو :نمزلا نم ةدودحم ةرتف يف لعفلاب

 يف طروتلا نود فصرلا يف انلمع رصحت انهو ؛لاوحألا نم لاحب ةرتقلا

 نيجهنملا يناثو . ةقباس ةينمز ةرتف ىلإ ة ! نودو نيمخت وأ ريدقت وأ ضارتفا

 مث نمو «ةينمزلا ثارتفلا ددعت نمضتي وهو 11151053631 يخيراتلا جهنملا وه

 ةيوغللا قئاقحلا عبتمن انهو 1218:ةتادهنع :حلطصم رخآلا حلطصملا ىلع قلطأ

 انلو هرّيغتو روطت نم اهباصأ ام ىلع فوقولن نمزلا نم ةفلتخم تارتف ىلع

 .١2)و ةيخيراتلا تارتفلا نيب قارتفالاو قافتالا هجوأ ىلإ ريشن نأ كلذ دعب

 - يبرعتا يوحنلا ركفلا ىلع ذخآملا ضعب مراكملا ربأ يلع روتكدلا دخأ دقو

 نيب طلخملا : دخآملا هذه نمو - ًاضيأ فرصلا لمشي ي

 ريثأتلاو ؛ماكحالا درطو يئزجلا لوانتلاو ءيجهللاو يوغللا ءادالا تايوتسم

 2" )ةيوغل ريغ مولعل يجهنملا

 بف نايبلاو ليلحتلاب طخ لك لوانت مث

 ماعلا هموهفمت رحتلا

 نأ ركذف - طلخلا وهو .- لوألا

 رخآلا ىلع - يخيرانلاو ينصولا - نيجهنملا دحأ دامتعا

 يخيراتلا ىلع ضرفت رومألا عئابط نإ لب زئاج لوألا ىلع
 ىفع يفصولا دامععا نكلإ

 1١ص ءرشب .د (1)

 ١) دامتعا نأ لجرلا ىرب

 ةيرغللا قئاقحلا ريسفت يف يفصولا ىلع دمعي نأ
 .قباسلا ردصلل رظني .زئاج ريغو لوبقم ريغ يخيراتلا

 18ص ءيوحنلا ركفلا موقت :رظني (؟)

1 



 .ةيقصولا تايناسسللا ءوض يف ةيفرصلا ةيتبلا ةساردا

 ؟لكل ةلثمأ ركذو :ةيمجعم ا ةلالدلاو غيصناو تاوصالا يف ريثأت هل طلخا اذه

 فالخ نم هيلع بترتي امو لاعفألا فيرصتب قلعتي ام غيصنإ يف هتلغمأ نمف

 .١2ةريسكتلا عمجو بسنناو تاقتشملا كنذكو ءيجهت

 اظن مهديدحت يف مهبارطضا كنذك مهيلع ذخأ دقو

 و ؛يرغللا عقاونا عم ضقانتلا دح ًانايح“ غلب ًابارطضا

 ههجو نم بارطضالا قدركف نفطر اك
 63سم نيو ةقلنا

 فاذخلا ) هباتك يف هركذ يرغللا ليثحتلل انذاتسأ هحرتقا يذلا جهنملاو

 ركفلا موقت ) هباتك يف هصخلو .27)(يبرعلا وحننا يف ريدقلاو

 يبرعلا ثارتلا يف امب يعولا ةرورض ىلإ هيف وعدي جهنم وهو . 240( يوحنلا

 نركيو ءهنم صلختلا يفبتي فئاز نم هيف امو هيلع ظافحلا يغبتي ليصأ نم

 عم ًايولسأ مءالستي «*)ديدج نم ةرصاعملا جهانملا يف امب كاردإ نع كلذ

 ,رعلا ةغلل ةيعوضرملا صئاصنلا

 م1175 -9860ضص قياسا ردصتل :رظني )١(

 185م :قباسلا ردصملا ؛رظني (؟)

 اهدعي امو "45ص (عز
 دقه دتفوك ص(فر

 يمادقلا انئسدع لضف نوركني ال ةقيدحلا ةيوغللا ثرحبلا يرذ نم برعلا نويرفللا ( ه)

 ةيوغللا ثوحبلا يف ةئيدخلا ةيمدعلا قرطنا ةرياسم ىنإ نوعدي افيو ةيبرعنا ةغلنا ىلع

 ةغل لوككت نئ انتغل نأ نورك ذي ةئيدحلا ةيوغلنا جهانئلا نم ةداقإلا ةرورض ىلإ نوعادلاو

 ةيوغلنا تاساردلا يف ةثيدحلا قرطلاب ذخالا ةرورضي ًامامت اه عننا اذإ الإ ةيملع

 -نيح يفق «يبرعف يوغدنا ثثرتلا نم نيثحابلا فقوم فدتخي : : بابلا كد رفعج لوفي (<)

 اى



 ساس دنع تاب يستما حس تكتم

 هيف امب مازتلالاو يوخللا عقاولاب لماكلا قاصتلالا نم زئاكر ىلع دمتعت ١ جهنملا

 بيكارتلاو غيصلا ليلحت هيف ثحابلا ةياغو .رييغت رهاوظ نم

 نم همزتلت ام ىنإ لوصولا ةيغب ىحصفلا ةغللا ىوعسم ىلإ ةيمتنملا ببئاسألاو
 وأ ةيلقع ةروص اهيلع ضرفي نأ نود صئاصخ نم اهيف درطي امو دعاوق

 .(11وًاَيقذعتم ءانب اهيف ضرعفي

 سرد مهف اونسحأ دق ءامدقلا نأ ىلإ يحجارلا هدبع ررتكدنا راشأ دقو

 مهضعب راشأ نيحو :ًادحاو ًاملع وحنلا عم هولعج نوح ًاحيحص ًامهف فرصنا

 روعش نم ًافالطنا تالاجما عيمج يف ةيبرعلا ءاملع هناق ام لك نيثحابلا ضعي دْجمي ها
 نم وه ام لك نورخآ ضفرب ءيش لك يف لصقلا

 بجي ثارتلاب كلسمتلا

 لج نم يضاملاب رضاخحلا طئر ةرورض نمو يموقلا دوجولاب كسسشلا نم عبني نأ
 لوقعملا ريغ نم هّنأ امك : يني امب رارقإلا نم كلذ عم دبالو لضفأ لبقتسم وحن يعسنا

 ةرورضلاب احيحص ثارتلا يف ءاج 'م لك سيلف ًادطاخ ثارتلا يف ءاج ام لك نوكي نأ

 هب كسمعتنو يباحيإلاو حيحصلا تبثنف ةيعوضرمو ةيانعب ثارتلا سردن نأ بجي اذل

 فلسلا ناب يفضاع

 :رت اننإ .ةرصاعملاب ذخالا -- مهيار يف - قيعب هتال ثارتلا

 هل قوري هنأ نهي ذيلقتلا برعلا ةاحنلا ىلع مراكملا وبا .د اهذخأ يتلا ذخآملا نم حضتي

 رهظم اذهو :لالفتسالاب فصتت - زنويل نوج ركذ امك - ثايناسللا نآل ؛ملعلا اذه

 ىلع ؛ اهتيملع رهاظم نم قطنملاو ةفسلفلاب ًارئاعم ناك يذينقتلا وحنلا نأ
 .نايحألا ضعب يف امهن ًاعضاخو
 . ١١ص :تايناسلنا ٌئدابم ةرودق د :رظني

 نيل



 .ةيفصولا تايتاسللا ءوض يف ةيفرصلا ةينبلا ةسارد

 ىلع هحرش يف ينج نب حتفلا ام ىلع وحتلا لبق هتسارد ةرورض ىلإ

 اهباحصأ اهدرف( يتلا ةميدقلا بتكلا نأ ىلإ راشأو ءنامثع يبأ فيرصت

 ليحلا ةجرد اهضعب' يتثا تاتيرمتلاو ضورفلا نم ريثكب تالتما فرصللا

 ةيحان نم اهاودج يف ًاكوكشمو ةيحان نم مهقلا ةريسع اهلعجي امم زاغئالاو

 ةنراقم دقعيو .١24)ىرخأ

 هب فرعت يذلا ملعلا هّنأب فرصلا منع ةيبرعلا ءاملع فّرعيو» : لوقيف يبرعلا

 :رعلا ةينبآلا ةغايص ةيفبك انباالو ًابارعإ تسين يتلا ةينبألا هذه لاوحأو ة

 اوسهف ءامدقلا برعلا نأ كئذ ىنعمو .ةملكلا ةئيه انه ةينبألاب دوصقملاو

 ماعلا راطإلا يف حيحص مهف وهو :«ةملكلا ةينبل ةسارد هنأ ىلع فرصلا

 دحا وأ ةملكلاب لصُعت ةسارد لك نأ نور

 ىلإ يد
 بناطو .2" 76 فرص يه عوتلا اذه نم ةسارا

 ثذهما نإ ريغ «يوغللا سردنل

 - مهضعب ةرايعب وأ - ةلمجلاو ةرايعلا ةمدخ ىلإ يذؤتو اهئازجأ

 لك ؛ةيوحننا يناعملا فالتخا
 «يبرعلا فرصلا ةسارد يف ةثيدحلا جهانملا نم ةدافإلا ةرورضب ةّلشب ىلجرنا

 لب ةحيحص ريغ ةوعد ةثيدحلا ةيوغللا جهانملا ضفر ىلإ ةوعدلا ّنأ ىنإ راشأو

 نأ يرورضنا نم هنأ ىلإ راشأو اض ةيئاسنإ ريغ ةرعد يه

 جينا اري رهز قيوم ذم يف نكن .اشن نأو :سادلا هرّوطب امث ديفلا

 وص“ انكاردإ عم ةثيدحلا 2؟)ةببرعلل لضفا ًامهف مدقت يبرعلا

 . 8ص «يفرصلا قيبطتلا ( ) ١

 يناثلا مسقلا - ةغللا ملع يف تاسارد ؛رشب .درظنيو .ص .قاسلا ردصملا (؟)

 26م

 +. ص ءكي حلا سردلاو يبرعلا وحنلا :رظمي ( عزا

1 



 دوصقلادبع دمحم دوصقلا دبع

 ىلإ نويبرغلا تويفصولا اههجوي يتلا تاداقتنالا نع يحجارلا .د ثدحتو

 نم فّلؤم اهنم ولخي ال تاداقتنالا هذه نأ ركذو يبرغلا يديلقتلا وحنلإ

 دق اهنيعب تاداقتنالا هذه نأ ىلإ راشأو ؛مهثوحب نم ثحب وآ مهتاقلؤم

 سردلا ىلإ يفصولا جهنملا لقتنا نأ دعب ةيبرعلا تافلؤملا مظعم يف ترهش

 7١2برغلا يف هب انيئحابو أنتاذتاسآ لاصت! دعب كلذو ثيدحلا يبرعلا

 فرصلا نع يفصولا فرصلا ْرَيمت يتلا رومألا مهأ نم هنأ ىنإ كئذك راشأو

 اهرابتعاب ةيوغللا لاكشالا ةسارد ىلع همامتها زكر دق لوألا نأ يديلقتلا

 قئاقحلا رّرقي هنأو ؛تاقالعلا نوناوق لالخ نم اهفصوو اهدصر لهسي ًاطامنأ

 ريغ تارّوصتب اهريسفت ةثواحم نود ؛ةظحالملا اهيلع لدت امبسح ةيوفنلا

 نم دحاو نازيم ىلع ةيوغللا قوطنلا لك لوانن ةرورض ىلع دكؤي هنو :ةيوغن

 نويفصولا نع لقنو . طامنألا نكل ةزّيمملا صئاصخلا لك ريرقت ىلعو ثحبلا

 ةفغللاو ةبوتكملا ةغللا نيب او مل مهنإ :نييديئقعلا نع اولاق مهنأ

 هبحاص نع فئتخي يذلا صاخلا هماظن امهنم لكن نأ

 يرايعم ساسأ ىلع ' دعاوق ٍمّلق هنأ كالذ ىلع بنوت دقو ءاهنم عاونأ 1 كفا كلش لع نكرع ف ايكو

 رخآ ىلعو لاع هنأب لامعتسا ىنع ًاقبسم مكحف يمييقت ينامج ساسا ىلعو

 يدا سردتاو يبرعلا وحنلا :رظني )١(
 ام اذهو ؛بوتكملا ىلع ةغللا نم قرطتمنت ةيقبسألا ىطعت ةيفصولا تابباسللا يف (؟)

 ينرصلا رهرجلا نأ - هدعب نم نويقصولاو - وس يد هلعفي ناك

 لبق يه ربسوس يد موهغم بسح ةغللا نا /اتكلل ةبستلاب ىنوألا ةجردلا يف عفي

 يف ةيوينبلا ؛شانحلا .د :رظني .ةهترص تايلاوتم وأ تاوصأ ةعومجم ءيش نك

 187 عكليفسللا



 .ةيقصولا تايتاسللا ءوض يف ةيقرصلا ةينيلا ةسارد

 .ةرورض وأ الش هنأب عبار ىلعو ءيدر وأ حيبق هنأب ثلاث ىلعو فيعض هنأب

 ليلحتلا تايوتسم نيب اوطنخ دق نييديلقتلا

 يوحنلاو يتوصلا ليثحتلا سسأ ددحتي ال ثيحب ؛ًاديدش ًاطلخ يوغللا
 نأ اضيأ اوركذو .اًرج ملهو

 ضقانت ىلإ يدوي ًالخادت لخادمت امو ءحضاو يجهنم قسن يف يفرصلاو

 مهتأ نييديلقعلا ىلع نويفصولا دخآ كلذكو :نايحألا نم ريثك يف ماكحالا

 لّفمتت ةصوصخم ةيبرعل اودّعق انإو اهباحصأ امك ةيبرعلل اودّعقي ملا

 صن وأ لاثمأ وأ رعش .. بلغألا معألا يف -وه مالكلا يف نّيعم ىوتسم يف

 يف سانلا اهلمعتسي يتلا ةغللا لمشيل هسرد اوعّسوي مل مهنأ يأ ؛ينارق

 عضو ىلإ اذه مهب ىضفأ امب ؛ةيبدألا ةغنلا ىلع هورصق امإو ؛ةيمريلا مهتايح

 لامعتسالا نع مهدعبأ امث :ةراتخلا صوصنلا نم ساسأ ىلع ةيبرعلا دعاوق

 اذه نم ًاصرصن اوهجاوي نأ نم صانم نكي مثو ؛ةغللا هذه يف عئاشلا

 ليوأتلا ىلإ ءوجللا ىلإ اورطضاف دعاوق نم هوعضو ام فئاخت يبدالا ىوتسما

 ارو .ذوذشلا ىلإ وأ ةرورضلا ىلإ ماكتحالاو ريسفتلا فاستعاو ريدقتلاو

 .2')ماكحالا هذه ضعب دنست ًاصوصن اوعضوف كلذ يف اوناغ

 نأ نوررقي نييفصولا لمج داهشعسالل يناكملاو ينامزلا راطإلا ديدحتو

 ًانامز ددحنإ بناجلا وه اهنم ًابناج نالثمب امثإو ةيبرعلا ناني ال فرصلاو وحنلا

 نامدقي ال ناصقان ناملع امهنأ - مهرظن ةهجو نم - ينعي اذهو ؛ًاناكمو

 الإ اذه نأ ىلإ مهضعب بهذو ,ةفلتغا هتاعيب ىف ىبرعلا مالكلا دعارق
 يف لص يا مهضعي بعتو يبرعلا م أو

 .2")ةحيحص ةروصب ةيبرعلا مّدقي ال ةيوغللا ةكيبلا دي نحت

 ١ ( 48ص ءقباسلا ردصملا :رظني -

 ه1 ص ؛قباسلا ردصلا يف يحجارتا هدبع .د ركذ امك نيسح لماك دمحم .د وه (؟)

 دع



 زونسفف لطم كيس هوشكفكنلل

 نإ» :هلوقب ريخألا داقتتالا اذه ىلع هّدر يف يحجارلا روتكدلا داجأ دقو

 «نيعم يوغل ىوتسم ديدحت ىنإ ىدأ يذلا وه ينآرقلا صنلا مهف ىلإ دصقلا

 اوركذي مل ةاحبتلا ّنِإ . ىوعسنا اذهن نامزو ناك
 او :نأش لك يف اهباحصأ اهلمعتسي

 مهنا نودكؤي مه امنإو ؛نامزلاو ناكملا فالتخاب ةفلتخم رهاظم ذخعت

 ناكم ديدحت ىلإ ىدأ يذئاوهو

 ةماعلا ةيبرعلل نودّعقي مهنأ

 ةغنلا ءاقن نع ثحبلاف .نآرقلا ةغل مهفل حنصت يتلا ةيبرعلا هذهت نودعقي

 يف ىنج نبا نابأ دقو ءيوغللا عمجلا يف مهتاياغ نم ةياغ تناك اهتحاصفو
 ضرع ام كلذ عانتما ةلع نأ ربولا له! نع ذخ“ امك ردملا لهأ نع ذخألا كرت

 لعهأ نأ ملع ولو :لطنخحلاو داسفلاو فالتخالا نم ردملا لهأو ةرضاخلا تاغلل

 بجول مهتغنل داسفلا نم ءيش ضرتعي ملو مهتحاصف ىلع نوقاب ةنيدم
 .«')«ربولا لهأ نع ذخؤي امك مهنع ذخألا

 تايوتسم نوب نوطلخي مهنأ نييديلقتلا ىلع نوذخأي كنذك نويفصولاو

 ةيفرصلا ىلإ ةيتوصلا رهاوظلا عمجت يهو مهتافلؤم تءاجف يوغللا ليلحتلا

 هيوسيس نمز نم ةميذقلا ةيوحنلا تافلؤملا يف حضاو اذهو :ةيوحنلا ىنإ

 لعف امك ؛تايوتسملا كلت نيب تلصف يتلا
 وهو لقتسم فلو

 لقتسم فلؤمب فرصلا صخ نيح ينزام ا لعف امكو ( بارعإلا ةعانص رس)
 نمؤم نب يلع نيرخأتملا نم اذه هعينص يف هعبتو ( فيرصتلا ) هامس كلذك

 :داجلا تالواحملا ضعب ءانثتساب

 تارصالا صخ نوح نامثع حتفلا وب“ ةيبرعلا فوسليف

 .0"2( فيرصتلا يف عتمملا ) هياتك يف (ه1784 :تا) روفصع نباب فورعملا

 )١( ؟ :صئاصخلا :رظنيو 8-08 1ص «ثيدحلا رعلا وجتلا 8

 هباتك يف ميدقلا يبرعنا ركفلا يف يفصولا ركفلا نم بناوج ىئإ يحجارلا .د راشأ (؟)

 - 85ص «قئاسنا

 نفل



 .ةيفصولا تايناسللا ءوض يف ةيغرصلا ةينبلا ةسارد

 ةدايزلا فورح مهنعج ءامدقلا فرصلا ءاملع ىنع ةيفصولا ةاعد دخ“و

 نوصصخي مهلعج اذه نأ اوركذو «( اهينومتناس ) فورح ىلع ةرصاق

 يف عّسوتلا اوحرتقاو ألوصا ةسمخ يسامخدنو «ًالوصأ ةعبرأ ًافورح يعابرلذ

 اهدنع فقو يغلا فورحلا ىنع ةرسصصاق نوكت ال نآو «فورسحلا كدت

 ةيلمعلا ةيححانلا نم حلاص ةيبرعلا ةغللا يف فرح لك نأ اوأرو «نوُينرسعلا
 لوي ؛(جرد ) يئالشلا هلصأو (جرحد ) يف امك ىنعم ًادئاز نوكي نال

 ريبعتلل ديق نود فورحلا ةدايز انسفنأل انحب؛ اذإف و :مامت . د وهو - مهدحأ

 اي قلختت نأ ةياهنلا يف انعطتسا ةفلتغت! ةيملعلا تالؤحشلا تالوقم نع

 نال ًايفرص ىنعم اهرابتعاب اهنم ةغيص لك حلصت ديزلا يثالغلل ةديدج

 - ةيملعلا ةيحالطصالا تادرفملا يأ -. تامالعلا نم ريثكلا ددعنا اهتمت مضت

 20 )ءاوسلا ىنع ًالاعفأو اعيصو ءادسأ
 لعج يف هتبغر ىإ هل ثحب يف ةثيدحلا تايناسنلا باطقأ دح'ريشيو

 برعلا نييفرصلا جهنم ىلع ضرتعيو ةيسايق حبحصلا يثالثلا لعفلا باوبأ
 ًاديعبو ةظحالملا ىلع أمئاق ًاليدب ًاجهس حرتقيو يئالثلا باريأل مهتسارد يف

 باربأ نع نويفرصلا ثدحتي ) :لوقيف :ليوأتلاو ضارتفالاو فّسعتنا نع

 عراضملاو يضاملا لعفلا نم لك نيع لكش ناكمإ نوضرتفيف يئالثلا لعفلا

 عم نوقاسني مث «ةرسكلا وأ ةمضلا وأ ةحتفنا ثالثلا تاكرحلا ىدحإب

 ةثالث اهنم نوضفري هوجو ةعسن يئالثلا

 :يه اهنوضفري يتلا باوبألا كدتو ءنونوقي امك ءاينإ

 :لفم ًالاعف' ةاورلا ضعب مهل ىور اذإف مفي لعف - لعفي لُّمَف - لْغفي مف

 +١8 ص :هانبمو اهانعم ةيبرعلا ةغلفا ( ١ ز

 دمع



 دوصقملادبع دمحم دومصقحلادبص سس سا

 ناك امبرو .ريذاعملاو بابسألا اهل نوسملتي اوذخأ لّدصَفي لضق - مّمَي معن

 يف اهل دع ذإ ؛لاعفألا هذه لثمب ينع نم رهشأ صئاصخلا هباتك يف ينج نبا

 ةليبق نأ معزف ( تاغللا بكرت ) وأ ( تاغلثا لخادت ) هاّمس ًالصف هباتك

 ناتجهللا تلخادت مث ( معني معن) لوقت ىرخأو ( معني معن) لوقت تناك
 مث (١2)(معني معن ) :وهو ةيبرعلا ىلع بيرغلا نزولا كلذ نوكتن

 يذلا بيرغلا نزولا اذه لعجت نأ بسنالا نأب لوقلا ىلإ لصيو ينج نبا هلاق

 اهضفري يتلا نازوالا كلت وأ - تاغللا لخادت نم هنأ ىلإ ينج نبا راشأ

 نوكي نأ يغبني الو «تاجهنلا ًداوش ليبق نم -. اهيلإ راشملاو نويفرصلا

 اهلجسنو اهظحلن رهاوظ يه امإو ؛ةجهل يأ يف لعفلا باوبا نم باب ًذاوشلل
 يتلا ةعسلا باوبالا امأو :لاق مث 2 ؟)ةصاخلا اهفورظ نع ثحبلا لواحن مث

 ةغلل اهتيسن لقعي الو ةدحاو ةدعاقل عضخت داكت الف نويفرصلا اهب فرتعا

 راثآلا اهب تءاجر ميركلا نآرقلا اهب لزن يتلا ةيبدالا ةيجذومتلا ةغللاك ةدحوم

 قاقتشا دعاوق يف ضومغلا اوظحال نيح نويفرصلا اجل دقو اجلا ةيبدألا

 سايقلا ال عامسلا ىلإ هعجرم رمألا ناب لوقلا ىلإ يثالثلا يضاملا نم عراضملا

 ام شقا

 نمو ؛ذاوشلا ةردنو دعاوقلا دارطا وه تاغللا عيمج يف ظحالملا نأ عم

 هيلإ قرطتي ال يذلا رمألاو بارطضالا اذه لثم نع ةيبرعلا هزنن نأ بجاولا

 ال ةبوتكم مجاعملا يف انتءاج يثالشغلا لاعفأ نم ةيلاغلا ةرثكلا نأ كلشلا

 عمجما رمتؤم يف هاقلا ثحب ؟ةيسايق نوكن فيك حيحصلا يثالثلا باوبأ :سينأ .د )١(

 صنلاو .(ةغللا رارسأ نم) هيانك يف اهذعب امو 41م يف هركذو ,م156- ماع

 :تاتكلا نع 4-4 ص ءروجذلل

 - 41! «قباسلا ردصملا رظني (؟)

 ني



 ةيفصولا تايناسللا ءوض يف ةيفرصلا ةيتبلا ةسارد

 يق اندامتعا لكو ةقوطنم

 ةثالث ىسا ءوض ىلع اهنوثحبي ىرخأ نم ةغيص قاقتشا رمأ نوثدحما جلاعي

 يه كلتو (طدامضو)

 نيحو ...مجاعملا هذه باحصأ هاور ام ىلع اهبا

 أغملا اهنوأ ءمتاعلا يق تاغثلا ءاملع نيب اهي فرتعم

 نطف يتلا ةفصلا

 نم ةدحاو لك تناك ثيح نم (لّعفي لّعف) يف (لّمفي ) تلخد امئإو»
 نيناوقلا ها

 :لاق نيح عراضملاو يضاملا نيب ةفلاخملا اهامسو

 نوت دق انه ينج نبا لوقو ةحتفلل ةفلاخم ةرسكناو ةمضلا

 اهلباقي (0105©) ةقيض ًاتاوصأ ةرسكلاو ةمضلا لعجت يتلا ةئيدحلا ةيتوصنا

 يضاملا نيب فلاخن نا اندرأ اذإف ؛(3©00) عستملا توصلنا يه يتلا ةحشفلا

 «ةرسكلا وأ ةمضلا لوالل انرعخلا عراضملاو

 .(١)سكعلاب سكعلا

 تاكرخلاب اهتقالعو ًدملا فورح ةعيبط نعو

 وأ ,ةحتفلا عراضملل انرتخا

 رظنلا ةثيدحلا تايئاسللا ضفرن

 فلالاو ءايلاو واولا ىلإ رظنتو «فورح اهن' ىلع ةلعلا تارصأب ىمسي ام ىلإ

 نم امهريغو ميملاو نيسلاكءةفللا تاوص“ ةيقب فالخب ؛تاتّوسعم اهنأ ىلع

 نيبو ةهج نم فلالاو ءايناو واولا ن :رظنلا قرفت ال كلذك تماوصلا

 ربتعغف ؛ةينمزلا ةدملا لوط يف الإ ىرخأ ةهج نم ةحتفلا

 نم يهف ةزمهلا امأءةريصق تاتّوصم

 .2؟2تاتّوصملا ال تماوصلا

 عمجملا رمتؤم يف هاقلأ ثحب ؟

 صتلاو . (ةمغللا رارسأ نم) هباعك يف اهدعب امو 45ص يف هركذو :ما٠88 ماع

 . 145: 44ص «روكذما

 358 ص ءلالعإلا يف ةينسلا ةلونحم ؛ومحلا .د :رظني (؟)

 نك



 دوصقلادبع دمحم دوصقلادبع

 ليترابل ( تاوصألا ملع ) باتككل هتسارد يف نيهاش روبصلا دبع .د لاقو

 - هاي وك واو وأ افلا دملا تاوصأ ىلع ةيبرعلا يف ةئعلا تاوصأ قلطت ؛ (١)جربلام

 ءايلاو واولا وهو ءاههباش ام ىلع قلطت امك - ةليوطلا تاكرحلا يهو

 يتوص :قدأ ةرابعبو (ةلعلا تارصأ ) ريبعتب ًالعف ناتدرصقملا امهو «نيتلتعملا

 كلسم ناكلسي ال امهنأ ىلإ ًارظن لالتعالاب ناتوصلا ناذه فصو امو . ةّلملا

 امك سبل وأ ضومغ نود اهنع لاصفنالاو ةكرحلا لمحت يف ةحيحصلا فورخلا

 ةحتف -. هتكرح نع هلالقتسا تماوصلا هذه نم تماص لكدف ؛(ّبَتَك ) يف

 روصتي الو ءامهنم ءزج يهو ؛ةكرحلا نالّمحتي امهنإ لب - ةًّمض وأ ةرسك وأ

 . «اهتينب نع لصفنن نأ

 ولإ نأ ىلإ لجرنا راشأو
 ءايلا كلذكو .( دعو! ) لثم يف - امهنيب لاقعنالا ةلحرم يفو- قطنلا

 - امهنيب لاصتالا ةلحرم يفو - ةرسكلاو ةحتفلا لاصتا نع ةعشانلا ةنكاسلا

 ةيحانلا نم كلذو ( تاكرح هابشأ) امهيلع ىنطي نأ نكمي (عنْيأ) لثم يف

 يف ةحتفلاو ةمضنا لاصُتا نع ةعشانلا ةنكاسلا

 (تماوص هابشأ ) امهيلع قئطي نا نكمي ةيفرصلا ةيحانلا نمو .ةيتاوصألا

 دق هنأ ركذو .2")تماصلا اهلمحتي امك ةكرحلا نالّمحتي امهنا ىلإ ًارظن

 ىنح يزمرلا امهلالقتسا نع منت يتلا ةكيهلا هذهب ةغللا يف امهزورب بلغ

 ؛تابثو لادبإو طوقس نيب ام هينقتو امهكو لس لالتعا مغر «نيتماص اريتعا

 دوجو راكنإو لب ءتاكرحلاب امهتقالع

 ءايلاو واولا سلكت نم ادب ام مهعدخ امّنأ و ؛ةيبرعتا ةغللا يف ًالصأ جودزملا

 إلا يف ةينسلا ةلواحم ةومححلا .د :رظني )١(
 .قباسلا رثصلت :رشني (5)

 لا



 ةيفصولا تايتاسلل' ءوض يف ةيفرصلا ةينيلا ةسارد

 عم ةحضار ةقالعب ئبني ال يذلا تباثلإ امهكولسو ةيقيرصتلا امهتعيه يف

 فيرصتلا لهأ نأ ىلإ راشأو .ةيتماصلا امهتفص دُكؤي ام ردقب تاكرحلا

 تاوصالا ىلع مهدعاوق نوسّسْؤي ال مهنأل اذه مهققوم يف نوروذعم

 دق ةيبرعلا ةباتكلا نأ ىلإ كنذك راشأو .اهزومرو باتكلا ىنع لب ءاهعئابطو

 دعاوقلا نم ريثك ديدرت يف اوًرمتساف نآلا ىتح هيوبيس ذنم لايجألا تعدخ

 ةاقعلا ريعن نأ نود «ةيباتكنا لظنسو - انيدان يذلا يتاوصألا ليلحتلا

 (009ب - ىداننا
 نأ قبس ام انه دكؤن نأ ىلإ انب ةجاح الوو : 45ص يف لاق مث

 أو «باوصلا نع ديعب بهذم اذه نأ نم ءاب وأ اواو ةزمهنا لادبإب قنعتي

 هبش دلوتو ءريغ ال ةزمهلا طاقسإ وه اهريغو ةنئمالا هذه يف ثدح ام لك

 . ٠ ةزمهلا طرقس دعب تاكرحلا لاصّلا ةجيتن -ءاي وأ اواو - ةكرح

 برعلاو - ينج نبا ةرظن نيب شيلف يرنه .د قّرفي فيعضتلا ةعيبط نعو

 نبا مهعمو - برعلا نأ ىلإ ريشيف ؛نويبروالا ةرظن نيبو فيعضتلت - ًاعيمج
 ناءاط مهدنع ءاطلاف ؛نيفرح ( عطق ) وحن يف دّدشلا فرحلا اوفرع -ينج

 اذه ىلع ءانب هنأ ركذو ءماغدإلا ةرهاظ امهعامتجا ىلع ارقلطأ ناتعمتجم

 ريركت هب دارم جودزم تماص وهف :جاردزالا ةميقب فيعضتلا صخن نأ يغبني

 ره ةيبرغلا ةهجولا نم هتكلو ؛هرارمتسال لصق نود نيعم تماصل ينآا

 .(")ليوط تماص هنأ يأ ؛لوطمم دامتعا وذ دحاو تماص ؛فعضما تماصلا

 4١. ص :لالعإلا يف ةينسنأ واحم ةومحلا .د :رظنا )١(

 ف يف برعتا دنع ينوصنا ريكفتلا نبال بارعإلا ةعانص رس ءو

 ديم يشيع

 سوبا



 دوصقم ادبع دمحم دوصقلادبع

 ءاملع نأ ثيدحلا ملعلا

 ١ فورحلا نوز
 نوزمريف ( دجوي )و ( دذجو ) نوب مهدنع قرف الف ؛نيللاو دملل ناك امو ةّنعلت

 ناك ام نيب اوقرفي ملو دحاو زمرب نيئلا هري ةيبرعلا

 ثيدحلا ملعلا ةرظن نكل .ءايلاب امهل نوزمريف ( يمري )و ( دن ) وأ واولاب امهلا

 نيب ارقرفو (انال) تّوصمك واولاو (8) تماصك واولنا نيب قرف ثيح ؛فلتخت

 ءايلاو راولا نم لكل نوكي اذهبو .(ةذ) توصمك ءايلاو (9) تماصك ءايلا

 توص ناتميقو ةيدجبألا يف نافلتخم نالولدم نيتماص نيتوص امهنوك ؛نا

 .2' ةنيعكرح امهنوكو

 تاوصأ نومسقي ةداع نويوغللاو ؛ :هلوق يف سينأ .د هركذ ام اذه دكؤيو

 اذإف «ريصق نيئ توص ةقلطم ةحتفلاف ؛ليوطو ريصق :طقف نيعون ىلإ نوللا

 نيب ةداع قرفلاو .ليوط نيل ترص يهف ةدودمملا فلألاب ىّمسي أم تحبصأ

 كلذ فعض ىئتوألا هقرغتست يذلا نمزلا نأ وه ةريصقلاو ةليوطلا ةحتفلا

 عم كلذو ؛رصقت ًاروطف ةيبرعلا نيللا تاوصأ اما: :رخآ عضوم يف لوقيو
 لخدي نيح ( يمري هومسي ؛ىضري ءعيبي ؛موقي ؛ماني ) :وحن يف امك مزجلا

 ؟(مري ءمسي ءْضر
 ةرهاظلا هذهو .اريصق حبصأ ليوطلا نيللا توص نأ وه اهباصأ يذلا ٌلكف

 يف نيللا تاوصأ يف لوطلا بتارمف ...ةغللا دعاوق اهمّيحت ةغللا يف ةدرطم

 ب ءعبي ءمُقَي مني ) :حبصت مزج ةادأ لاعفألا هذه ىلع

 يف تاسارد ؛رشب .د :كناذلك رظنيو ١1ص :قباسلا ردصملا ؛يدتجلا .د :رظني )١(

 :| مسقلا - ةغللا ملع لقط ل ا ن ص ل

 15 4ص ءةيرغللا تارصألا (؟)
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 ةهقصولا تاهتاسللا ءوض يف ةبقرسصلا ةهنيلا ةساردا

 ففولا اذه يلي مث (ْمسي مل) اهيلي (ومسي ) لثم يف اهلوطأ ةثالث
 يف ًاقرف الإ ثالثلا بتارملا هذه نيب قرفلا ى

 نكل ةدحاولا ةعيبطلا ىلإ هبت دق ينج نبا نأ

 تاكرحلل فورحلا ةعراضم باب يف - لاق ثيح ؛تاكرحلاو ّدملا فورح نم

 موقلا يمالقتم نم نأ ىرت الأ ءريغص فرح ةكرحلا ْنِإو : صئاصخلا باتك نم

 فلألا ةحتفلاو ةريغصلا ءايلا ةرسكلاو ةريغصنا واولا ةّمضلا يمسي ناك نم

 نمو فورحلل ضاعبأ تاكرخلا هذه نأ تبث اذإف١ :لرقي مث «ةريغصلا

 ىرجم ترج تفوو تمت تلطمو تعبشأ ىقم تناكو ءاهسنج

 3*4 فورا

 نع ةجراخ تاكرحلا اوريتعا مهنأ برعلا ةاحتلا ىلع نويفصولا ذخأ دقو

 اواطخأ مهّناو الملا فورمل مهتلماعم ريغ اهولماعف «ةيوناث ةميق ثاذو ةملكلا

 موقت تاكرحلا نا اد ريغ دعارق طابنتسا ىلإ مهب ىذا امم كلذ يف

 :وصم اهلك اهنأل ؛دملا فورح ةفيظول ةقباطم ةفيظوب

 يف هّبنت دق انيس نب نيسحلا يلع ابأ سيئرلا خيشلا نأ ىنإ ةراشإلا ردجتو

 ّدملا فورحل ةدحاولا ةعيبطلا ىلإ ( رسحلإ ثودح بايسأ) هتئاسر

 لوط ثيح نم ةيئاثلا ىلإ ىلوألا بسن هنكلو بسحف اذه سيل «تاكرج او

 فلألا نأ انيقي منعأ ينكلو ٠ :لوقي هارن ثيح ؛قطنلا يف ةينمزلا ةدملا

 .180ص :ةيوغنلا تاوصألا )١(

 1875-815 :صئاصخللا (؟)

 . 154 ص ؛نالعإلا يف ةينسلا ةنواحم : محلا .د :رظني (*)

 دع



 دوصقلادبع دمحم دوصقللادبع

 يف عقت ةحتفلا نأو ء«ةحتفلا نامز فاعضأ وأ فعض يف عقت ةتوصملا ةدودمملا

 ءاقرح ىلإ فرح نم لاقتنالا اهيف مصي يتلا ةنمزألا رغصأ

 ةنّوصملا ءايناو «ةّمضلا ىلإ ةتوصملا واولا

 ناك :ًالئاق ومحلا .د قلعو

 ثيح نم ريصقلا تّوصْلا ىلإ ليوطلا تّوصملا
 فعض لداعي ليوطلا تّرصملا نأ ىلع ًايناح ٌرقتسا دق يأرلا نإف فاعضأ

 ءأنملا فرح نمز فصن اهتمز ثيح نم لداعت ةكرحلا ناو ريصقلا تّرصملا
 دفصو يف ( توصم ) حلطصم لمعتسا دق انيس نبا نأ رظنلا تفلي ام نكل

 ينعي امب ( تلاص) حلطصم اضيأ لمعتسا هنأ ةقيقنملاو تاكرحلاو ّدملا فور

 ىلإ ةغلنأ تاوصأ ميسقت يأ - فا ىالا !ذهب درفعت ال ةثيدحلا ةيتسلالا نأ

 ميسقتلا !ده فرع نم برعلا ةغللا ءاملع نم نإ لب - تّوصمو تماص

 واونا نيب انيس نبا زّيم اذكهو .فرصلا ملع راسم يف ًأرثأ كرتي نأ نود نكلو

 نوكت اله فلألا امأ «ةتؤصملا ءايناو ةتماصلا ءايلا ّوصملا واولاو ةتماصتا

 هباتك يف هلمعتساو تّوصم حلطصم ينج نبا فرع كلذك ...ةتّؤوصم الإ

 يه ةلريعمملا فورحلاو و :( فورحلا 0 لاق ثيح ؛صئاصنملا

 فلالا يهو «ةتوصملا ةنيللا ةثالثلا فورحلا

 ص يف اوعاري من مهنأ نيب ىلع سينأ , لالعإلا اياضف ريسفتا اوعارب م ذأ نييفرسملا ينأ .د لخأ دقإ

 وأو نع ةبنقنم ةيلصأ ( ءامسلا ) ةملك يف م ةزمهلا لا ىلع نوعمجي نيبقرصلا

 ١ ( ص :فورحلا ثودح بابسأ 86.
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 .ةيفصولا تايناسلتا ءوض يف ةيفرصلا ةينبلا ةساردا

 اته واولا بلق يف بيسلا انت نورّسفي ال مهنإف

 رداصملا حيصت نا بجول نييفرصتا يثرب انذخأ ولو :ةيتوص ةيرظن نم ساسأ

 ءءارث ىرقي ىرث «ءالب ىئلبي ىلب :ءءاقب ىقبي ىقب :(لاَمف) نزو 5-71

 ءءافخ ىفخي يفخ ءءالج ناكملاب الج :ءازج يزجي ىزج : اوث ناكملاب ىوث

 شيعلا اخر «ءاجر وجري .اهد يهد ؛ءالخ ناكملا الخ تكذ اجر ءءاكذ رانلا

 ةءازع ىزع «ءانض ىنض ؛ءانس انس ءاخس وخسي اخس ءءاكز لاملا اكز «ءاخر

 ؛ءادغ ىذغ :ءالع فرشلا يف ىلعي ىلع «ءافع رثالا افع ءءاسع خيشلا اسع

 «ءالق ًاتالف ىنق ءءاضق ىضق ءءانف ينف :ءاضف باكملا اضف «ءالغ رعسلا الغ

 ومني امن ءءاقن ءيشلا اقن ,ءاجن وجني اجت ءءاضم فيسلا ىضم ؛ءءاشم ىشم

 .2')ءافو يفي ىفو ءءام
 ّيوسلا قيرطلا اوّلَض دق مهنأ ًاضيأ ءامدقلا

 ةحتف كانه نإ ًالثم اولاقف ءّدملا فورح لبق ةريصق تاكرح كانه نأ اون نيح
 ةرصلا ىلع سينأ . د دذخأو

 يف فاقلا قوف ةّمضو (مير ) يف ءارلا ثحت ةرسكو ( باتك ) يف ءاعلا ىنع

 ؟عضاوملا كلت يف اهن دوجو ال ةريصقلا تاكرحلا هذه نأب حّرصو ؛( لوقي )

 (ميرك ) وحن يف ءارلاو ءاهدحو ّدملا فلأي ةكرحم ( باتك ) وحن يف

 .اهدحو الملا واوب ةكّرحم ( لوقي ) وحن يف فاقلاو اهدحو الملا ءايب ةكّرحم

 ين ءاثلا ىلع ةحتف عضو نم ةفولألا اهتروص يف ةيبرعنا ةباتكلا نأ ىلإ راشأو

 يه ( لوقي ) يف فاقنا قوف ةمضو ( ميرك ) يف ءارنا تحت ةرسكو ( باتك )

 ؛عضاوملا هذه لثم يف ةريصق تاكرح دوجو نومّهوتي ءامدقنا تلعج يتلا

 ١ ( ص :ةيوغللا تاوصالا |
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 دوصقلاديع دمحم دوصقلاديع

 ةلامم ةحمتف كانه نأ - ةعانصلا رس يف - مّهوت دق ينج

 عاوتأ نم ًاعبار ًاعوت اعددعو (ةالصلا) ةملك يف ميخفتلا فلأ لبق ةمضلا وحن

 ,3١2ةحتفلا

 نم ديدعلا كردأ دق هيف هتعارببو فيرصتلا ةيصان هكالتماب ينج نبا نأ عم

 جئاتن ىلإ صلخو ءماع فلأ نم وحنب هدعب ثيدحلا ملعلا اهكردأ يتلا رومألا

 هل دهش يتلاو ًارْخْؤم ثيدحلا ملعلا اهيلإ نطف يتلا اياضقلا نم ريثك يف ةزراب
 تايناسللا ءاملع نم ريثك فكع كلذت «قبسلا لضفو ةدابرلاو قوفتلاب اهيف

 درثحبي اوحارف هتدايرو هلضف ىلإ نوريفكلا هّبنتو هتافلؤمو هئارآ ةسارد ىلع
 تادبللا تناك يتلا هتازجنم ىلع فوقولا ةيغب تاساردلاو تافلؤملا كلت يف

 تارصالا يلاجم يف ةصاخبو ةئثيداحلا تايئاسللا حرص يف ةيساسألا

 ثيدحلا ملعلا اهاّنبتو اهيف قبسلا لضف هل ناك يتلا ءارآلا نمو . فيرصتلاو

 انأو ةريبكلت ضاعبأ ةريصقلا نأو ةليوطلاو ةريصقلا تاكرحلا نأشب هتيؤر
 وهو هيلإ عمتسا ؛!بسحف ةّيمكلا يف اقرف هنوك زواجتي ال نيعوتلا نيب قرفلا
 راولاو فئالا يهو ؛نيللاو دملا فورحل ضاعبأ تاكرحلا نأ ملعاو : لوقي

 ةمضلا يهو ؛ثالث تاكرحلا كلذكف ةثالث فورحلا هذه نا امكف :ءايلاو

 ةرسكلاو ةحتفلاو
 ةقيرط ىلع كلذ يف اوناك دقو ؛ةريغصلا واولا ةمضلاو ةريغصلا ءايلا ةرسكلاو

 ةريغصلا فلالا ةحتفلا نوُمسي ةاحنلا ومدقتم ناك دقو

 دق لماوك ٌماوت فورح نه يتاوللا واولاو ءايلاو فلألا نأ ىرت الأ .ةميقتسم

 نهدعب تعقو اذإ كلذو ضعب يف نهنم ّمتأو لوطأ نايحألا ضعب يف نهدجت

 نوُمسي نيعضوملا الك يف مهو :( ةّباد )و (ءاشي ) وحت مغدملا فرحلاو ةزمهلا

 54 ص ءةيوغلنا ثاوصألا :رظني ( ) ١
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 .ةيفصولا تايتاسلئا ءوض يف ةيفرصلا ةيتبتا ةسارد

 يفادعاب ًاراغص ًافورح تاكرحلا ةيمست سينف كلذ زاج اذإف :لمارك ًافورح

 ىعم كنأ فورحلا هذهل ضاعبأ تاكرحلا نأ ىلع ثلديو .هنم سايقلا

 هذه نأ الإ هضعب يه يذلا فرح لا اهدعي ثدح نهنم ةدحاو تعبشأ

 جايشإلانلدحي يتلا وخلا «تاّدم ّنهنال نكارس الإ نكي ال تاكرحلا
 21 )وأدبأ نكرحي ال تادملاو

 رعلا فوسليف مالك ىلع سينأ.د قلع دقو ىرن هنمو» : هلوقب حتفلا يبا

 امو ةحعفلا نوب قرفلا نأب - نوثدحتا سدح امك سسحأ دق ءامدقلا ضعب نأ

 ملا ءاي نيب قرفلا كنذكو «ةيمكلا يف ًاقرف نوكي نأ ودعي ال دما فلآ ىْنسِب

 ؛ةيمكلا يف ًاقرف الإ سيل ةمضلاو ةرسكناب بيت :! ىدع اتنروق اذإ دما واوو

 الإ سين الملا ءايب ىّمسي امو ؛ةليوط ةحتف ةقيقحلا يف وه دما فئأب ىّمسِب امف

 ةيفيكف ؛ةليوط ةّمض ةيتوصلا ةيحانلا نم دعت ّدملا واو كلذكو «ةليوط ةرسك

 ىّمسي امب قطنلا ةيفيك ةلئامملا للك لئامي اهعم ناسللا عضومو ةحعفلاب قلعننا

 2 3«امهنيب ةيمكنا قرف ةظحالم عم ملا فنأ

 ةيناسللا تاساردلا نم ريثكل ًادئار ناك ينج نبا نأ ,ّرقن نأ فاصنإلا نمو

 نف ينعأ - نفلا اذه يف هئاش ٌولعو هتيرقبعو هئاكذب عاطتسا دقو ةثيدحلا

 ميببتبت حيييل
 110/71 1 بارعإلا ةعانص رس (1)

 ص يرغللا تاوصألا : رسينأ . (1)

 ( ديوجتلا ءاملع دنع ةيتوصلا ةساردلا) هباتك نم د ١ص يف يرودق مغ لاو

 ؟اهنم لك قضن هقرفتسي يا

 نمز رصق اذإ دفا فرح ك كو دم فرح

 ال ةيسككلا يف قرف دملا فورحو تدك نيب قرفلا نال

 .ة هيف ةيرم ال ًاحوضو ديوجتنا ءاملع دنع ًاحضا



 دوصقملادبع دمحم دوصقل دبع

 ةدرطملا ةيئالدلا ةقيظولا تاذ ةيفرصلا ميقنا نم ًاريثك كردي نأ - فيرصتلا

 لجأ نم ةملكلا رواعتت يتلا ةيفرصلا تارييغتلن قيمع مهف نع منت يتلا

 أ ميقروملا ميقلا هذه نمو «ةيلالدلا ضارغألا «1)ةّيهاملا لاد وأ ةبسنلا

 ةغنلا ملع اهكردي نأ لبق ميفروملل ةيلالدلا ةميقلا ينج نبا كردأ دقو

 رآ لاجلا ةدافإ يف ىواسمت تناك نإو ةعراضملا فورح ًالثمف ؛ثيدحلا
 ةفيظو اهل يأ ؛ىرخأ ةميق اهل هرظن يف يهف هيلع دازت يذلا لعفلل لابقتسالا

 لعافلا ّن ينعت ًالثم ( برضأ) ةزمهف ؛لعافلا ىلع ةنالدلا يهو ىرخا ةيلالد

 نم عمبج لعافلا نأ ىلع ليلد (برضن ) يف نونلاو ًادرفم ملكتملا ره
 وأ بئاغ ثنزم درفم لعافلا نأ ىنع ليلد (برضت ) يف ءاتناو ؛نيملكتملا
 نأ ىلع لدت (برضي ) يف ءايئاو «قايسلا بسح بطاخم ركذم درغم

 ىنعملا فرحل نهميدقت ... : :هلوق نم حضاو اذهو «بئاغ ركذم درفم لعافلا

 لوأ يف ةعراضملا فورح تمّدقت كلذ ىلعو ؛هليلد اومدقف «ةملكلا لوأ يف

 ("3لعفيو :لعفتو ؛لعفنو لعفأ :وحن نيلعافلا ىلع لئالد نك ذإ ,لعفلا
 هتلالد يهو «ةيبرعلا ةفللا يف لعفلا ةغيص يف ةصيصخ نع ملكتي كلذب وهو
 ريثكل رفاوتت ال امم ءهبيكرت يف لعافلا ريمض نّمضتتي هنأ وأ ءلعافلا تاذ ىلع

 كلذك .ريمضلا تابثإ نع ينغتست ال يتلا ةيبروالا تاغئلاك ؛ثاغللا نم

 ىلع الإ هدنع قلطي ال ميفر ل ١١8 ص 5

 مكحشي يذلا ديلا ميفروملا ىلع يأ ؛ت

 مسقلا :ةعلنا يف تارضاحم هباتك يف بريأ نمحرلا دبع .د راشأ امك ؛هاوسب هناصتا
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 .ةيفصولا تايناسلثا ءوض يف ةيفرصلا ةيتبلا ةسارد

 ةدايز ببسب ةئالدلا يف ًاقورف ةيفرصن' خيسلا نم ريثك يف ينج نبا ظحالي

 رذجلا ىلع وأ ةيلصألا فورحلا ىلع اهطسو يق وأ ةغيصلا لوأ يف ميقروم

 ايز امأو . يلصألا

 اهتنالد نايب يف ليوط عاب ينج

 نبالف رشح وأ قحاول وأ قبا وسك لاعفألا يف تاميفإ

 يف تاظوحلم ًاضيأ ينج

 وأ ةقباسلا فورحلا نع لقت ال تاميفروم اهنأ نيبو تاكرحنل ةيلالدلا

 يف ةقيقدلا هتاظحالم نمو .2” ”اهزييمتو ةيلالدلا قورفلا نايب يف ةقحاللا

 ركذملا عمج يف ءاتلاو فئالا ميفروم نأ نم هيلإ راشأ ام ًاضيأ ةيفرصلا ةلالدلا

 .2"؛ةلقلا ىلع لدي ملاسلا

 ةيفرصلا غيسصنل ولا تالالدلا كردي نأ ينج نبا عاطتسا ادكهو

 يف كلذ لك مانختسال (ميفروم ) ةبسن ةلاد لك ةفيظوو اهتاكرحو اهئازوأب

 .2* !يوحنلا بيكرتلا
 "هذه لثم نأ ىرن نحنو

 نويفرصلا هئذب يذلا رابجلا دهجلا نم لّذقت الو هتميق نم لذقت ال يبرعلا

 فرمصملا ىلإ ةيفصولا ةاعد اههجوي يتلا تاداقتن

 ثالحت امدنع ناسح مامت روتكدلا نسح؛ دقو ؛ةيفرصلا مهتاسارد يف برعلا

 .اشأو ةيفرصلا تاساردلا يف برعلا قوفت نع يف برعلا ءاملعلا ةداجإ نأ

 ؛ملاعلا فلتخم يف نيب لا باجعإ ذوحتست لازت ام ةداجإ فرصلا ةسارد

 )١( :بسشا رظني 154/5.

 5ص :ينج نبا دنع ةيفرصلا ةلالدناو ةينوصنا ةنالدلا : دهاجم ميركلا دبع :رظنب (؟)

 )( بستسا رظني 1 4/715

 8.8 ىع ءينج نبا دنع ةيفرصنا ةل' نوصنل ةلال دنا ؛دهاجم ميركلا دبع :رظني ( 4)
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 دوصقمادبع دمحم دوصتكادبعا

 نييفرصلا تدرفأ اهيف لوقلا ةداجإو ةغللا ةسارد نم ةبعشلا هذهو و :لوقي

 لازي الو ءاثيدحو ًايدق نييوغللا مئاع يق رخآ ناكم يت هينادي ال ناكمب برعلا

 كلذك ًامئاد لظيسو مارتحالاو باجعإلا عضوم يفرصلا ماظنلا نع مهفشك

 اييوغللا رظن يف لمع ةمث سيلئف كلذ عمو :)2١. ملاعلا ءاحنآ فئتخم يف

 لك » :لأق نيح سيردنف داجأ دقو :قلطنلا لامكلاب فصّتي نأ نكمي يرشب

 تاغللا ّدشأ نم تناك ولو ةغل ةيأ اهنم ولخت ال صققن عضاوم هيف يفرص ماظن

 ماظنلا نإ لوقلا ىراصقو . قطنم اهرّربي ال ًذاوش ةدعاق لك يفف ؛ام

 هنمحي ام ردقب رييغتلا بابسأ نم هسقفن يف لمحي ملكتم لك ىدن يفرصلا

 .2 506 يتوصلا ماظنلا

 :رعنا ةغننا ( )١

 سيرسل و
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 ثلاثلا لصفلا

 يبرعلا مالكلا ماسقأ

 (يفصولا جهنملا ءوض يف)





 دوصقل دبع دمه دوصقللادبعا

 ءردلا ةعيبط نع ثيدحلا دنع ىضم اميق انرشأ

 ماوه تيدنللا يقرتعلا ليلحتلا

 يف ىتجنت ةددعتم فئاظو هنو

 ددعتم روص هل يفرص ىنبم ميفروملا

 ةثالدلا تاوذ تامدك

 تالوقملا حيضوت يفو ةيفيظولا اهيناعمو غيصنا لاكشأ ديادملا يلو ةيمجعملا

 ام بسحب ةيفرصلا ينابملا نأ

 ةثالث ىلإ مّسفت يفرصلا ماظنلا نمض ةفيظو نم هب موقت

 . ةفورعملا ةيرشبلا تاغنلا رثكأ يف ثيدحلا

 .لصقلا اذه عوضوم يهو «مالكلا ماسقا

 «فيرعتلاو صخشلاو عونناو ددعلا

 )نثارقنا ينابم *

 ماسقأ هيف لوادتنف !لوألا ميسقتنا ىلع اًبصنم انهاه ؛دئيدح نوكيسو

 يلدا ملا وبسم ع روصو ؛ةفصلاو لعفلاو مسالا غيسك :غيصلا لاكشالا ثيح نم ةملكلا

 ال انه درت ذإ ةملكلا ّنأ ةاعارم عم ءكَنَذ وحنو فلاونحاو تاودألا

 ينابملا باربأ نم باب كاذو يفرص ىنعم نم هينع لدي امو لكشلا الإ اهب داري

 رصادعك اهم دختسي يذلا يوحنلا ماظنلا هميسقت يفرصلا ماظنلا اهمّدقي يملا
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 ةيفصولا تايناسللا ءوض يف ةيفرصلا ةين زا ةسارد

 وأ ؛ميسقتلا ينابع فيرصتلا ملع يف هينع قلطي ام ينعأ - ةيضقلا هذهو

 نوُيرغللا اهجلاع يتلا اياضقلا نم (موما5 01 ةزت8©6) مالكلا ماسقأب فرعي ام

 لا نع فنتخت ةقيرطب نوثدحما نم ىمادقلا برعلا انؤاملعف ؤةيا

 مسالا : يه ءطقف ماسقا ةثالث ىلإ يبرعلا مالكلا نومُسقي نييفرصو نييوحنا

 او لعفلاو

 إو «نانويلا ءامدق دنع نأشلا ناك امك ميسقتلا اذه

 بجومب ةيبرعلا ةغللا تادرفم عيمج فيتصت نولواحيو (' )فر

 - نانويلا ءامدق ناك نإ

 ىلإ ميسقتلا اذه يف اوعّسوت دق ابروأ يف ىطسولا نورقلا وّيوغل مهدعب نمو

 «لعفلاو :مسالا : يه ماسقأ ةينامث ىلإ تاغللا تاملك ميسقتب اولصو نأ

 زر ةيضلاون يطل

 ليلق ريغ ددع لبق نم دقنلاو ضارتعالاب يثالثنا ميسقتلا اذه هجوو دقو

 .2")فطعلا فورحو ءرجلا فورحو فر

 «ًاجهنم ةيفصولا ىلإ مهمظعم يمتني نيثدحما نيسرادلاو نيذحابلا نم

 ءاهل نودصني يتلا ةيوحنلا

 ام مدع باب اذه ) هل لا هيوسيسم ةاحننأ مامإ ىلإ راش ب هل نودع بابي هناتكك ؟

 نديرحنلا نم هدعب ءاح نم لك هب ىدتقاو .( ١١,1 :بددكنا) ( ةيبرعلا نم منكلا

 للع يف حاضيإلاو ١,20-5: :لوصال 5/71١ باتكلا :رظنب )١(

 . 21ص ةوجتنا

 581١ ص ءوحنلا للع يف حاضيإ) :رظني (1)

 ةيضف ؛نوع نسح .دو :؟11/4-40 ص ةغلئا رارسأ نم ؛يينأ ميهاربإ .د :رظني (؟)

 ؛لص :ةيدعغلاو ةيمسالا نيب لعافلا مسا ؛ يقاسلا لضا 21١ ص ءةاحتتاو وحنفا

 - ةقيظولاو لكشلا ثيح نم يبرعنا مالكلا ماسقأو
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 دوصقلا دبع دمحم دوصقتادبعا

 ىلإ اوراشأو . 2 ' )هنيعب مسق ىلإ باستنا ضعب كرت ماسقأ نود مالكلا عا

 دقف ؛سردلا عوضوم ةغنلا وه ةملكنا ميسقت يف عجرملا نوكي نأ يغبني هْنأ

 نال تقولا ناح دق هّنأ نوريو ءىرخأ ىلع قدصي ام ةغل ىلع قدصي ال

 معلاب قلع'و ةيملعلا ةقدنا ىلإ ىعدأ ديدج رخآ ميسقتب هنع ضاعتسي

 أو ةرابعلا يف ةملكلل يفيظولا تايضتقم ىلإ ب

 ا لك يف يرغلنا ل !امعتسالا ةعيبط هددحت يغبتي ةملكلا ميسقتا

 اوحرشقاو ؛فرحو لعقو مسا نم اهيف اممع ثحبناب تاغللا نم ةغل سرد ادبي

 الدجيل تلقت وجر يف اهب انين قم دق ةدئالع تايه

 3 ذ يتلا ةثالثنا ماسقألا ىلإ اهتلمج يف - ةعجار تناك

 ور زربأ نم دحاو رهو سيئ' .د رهاهف ؛اهينع

 و مالكلل ءامدقلا مبسقت نع ثدحتي ثيدحلا رصعلا

 يف ةيبرعلا ةيناسملا تاسار

 ًاريبك ًافالحخا مهنيب اميف ارفلتخاو ماسقالا هذه نم الكب دارملا ريسفت يف

 كلذب مهتعانق مهيلع ذخايو «نييوفللا نم نيث دملا ضعب هيف مهكراش

 قطنملا لهأو نا

 هنأ ىلإ ريشيو ؛ةددألاو لعفلاو مسالا :اهوّمس ةثالث مالكنا ءازجأ لعج نم

 نويوغللا لواح ال هنأ كلذ نع جعن

 * ةفسالف هيلع ىرج امب كلذ يف نيدعقم يثالثلا ميسقتلا

 ءازجألا هذه نم دوصقملا ديد برعلا

 امك ءءامسالا لك ىنع قبطني ال مسالا فيرعت اودجوو مهيلع رمألا ْى

 مهنأ مهبلع ذخأو لاعفألل مهفيرعت هيلع قبلني ام ءامسألا نم نأ !اودجو

 ريسيت ليبس يف ؛يزرض داؤف :رظني .ةثيدحلا

 اذ



 ةيقصولا تايناسلتا ءوض يف ةيهرصلا ةيتبلا ةسارد

 ىنعم ىلع لد ام وه» :هنع اولاقف هاتعم ساسأ ىلع مسالا ديدحت 'ونواح

 (ةليللا )و (مويلا ) لثم مساب مهيلع ضرغعا املف ؛٠هنم ًاءزج نمزلا سيئو
 هنأ يف دحأ كلشي ال هتّيمساب مهقارتعا مغر يذلا ردصملابو

 :مسالل مهمهف عم مجسني ًاصاخ ًاريسفت هنورتسفيو مهفيرعت نورواحي اودخأ
 ؟هل ليقمتلاب ًايفتكم مسالا فيرعت ةَّبغم هسفن فلكي مل نم مهنم الآ ىلع

 لعفلا ىلإ اتلقتنا ام اذإو . لجرو سرف لثم مسالاو :لاق يذلا هيوبيس لثم

 هرّربت ال رمأ رهو «لاعقألا غيصب مهفيرعت يف ةنمزالا هنيب نوطيري مهاندجو
 مهنأل ؛بجع هرمأ اهل مهجالعف فورا اًمأو ءهدّيؤت الو ةغللا تالامعتسا

 اررثع ا مهّناو ءلاعفالاو ءامسالا ىلإ اهاتعم نوبستيو اهيناعم نم اهنودّرجي

 نم نإ اوناقو اهمام؟ اوبرطضا ًانّيعم ىنعم فرحلا اهيف ف ىطعي دهاوش ىلع

 لوقب كلذن جتحاو «نايحألا ضعب يف ءامسألا لامعتسا لمعتسي ام فورحلا

 : يئيقعلا ثراحلا نب محازم
 لهجم ءازبزب ضيق نعو لصت  اهْؤْمَظ متم دعب هيلع نم تدع

 : ةءاجفلا نب يرطق لوقو .( قوف ) ىنعمب ( ىلع ) هيفو
 يمامأو ةرات ينيمب نع نم  ةئيرد حامرلل يسنارأ دقلف

 يّلعل لب ؛يردأ تسلو  :ًالئاق ةبارغب لءاستو . ( ةيحان ) ىنعمب ( نع) هيفو
 ( ىلإ ) نيبو ( لخاد )و ( يف ) نوبو .( قوف )و ( ىلع ) نب ةاحنلا قرف مل :يردأ

 هذه تناك ساسأ يأ ىلعو ؟ءامسأ ةيناشلاو أ

 ةاحبلا ناهذأ يف ةضماغ تناك كتذك ةيفرحلا ةرك

 نع فزعي هارنو .ةعنام ةعماج تسيل لاعفالاو ءامسألل مهفيراعت نأو يمادقلا

 نأ دافأو ءمالكلا ءازجأ ديدحت يف نيثدحملاو ءامدقل' نيب راث يذلا ميقعلا لدجلا

 دما



 دوصقلا بع دمعم دوصقلادبع

 ىأرو ءىرخألا ىلع قبطتي ال دق ةغل ىلع قبطني ام ّنأو اهتايصوصخ ةغل لكل

 ءاهنيب ةقرفتلاو اهقيرعتو مالكلا ءارجأ ديدمت يف ةثالث سسأ ذاختا بجي هنأ

 ءافتكالا حصي الا

 دعت انلعجي دق هدحإ :٠ ةاعارم ّنأل كلدو ؛سسألا هذه نم دحاو ساسأب
 3 0 ب 5-3 ون

 ءادحاو نآ يف ًالاعفاو ءامسأ (عيذمو :عماسو لئاق ) لثم فاصوالا ضعب

 دق هلال :اهدحو اهتاعارمو ةغيصلاب ءافتكالا رظن ةهجو نم حصي ال ثلذكو

 يتلا فاصو "و ءامسالا كنت نيبو لاعفالا نيب قّرقن نيح انيلع رمالا سبتني

 .رضخأو :ديزيو ؛برشيو ؛دمحأ) لثم لعفلا نزو ىلع ةغللا يف تدرو

 ةادأ نوكتل اهدحو لامعتسالا يف ةملكلا ةفيظو يفكت ال كلذكو .اًرج ٌملهو

 ةرفتللا

 ةتلا) لثم بدسملا لامعتسا

 ام مالك يف ًالمعتسم امس. دجت دق كنأب حتحاو «ءازجالا كنت

 ةًادنسم (تابن) ةملك لمعتسا ثيح :(

 2١ )يناكملاو ينامزلا هيعونب فرظ

 744 - ؟ال5 ص يف ماهكنا ءازجأب صاخلا ثحبملا



 ةيفصولا تايناسللا ءوض يف ةيفرصلا ةينيلا ةسارد

 ةاحنلا ميسقت نأ ىلإ راشأ نيح سينأ .د هركذ ام ناسح ٍماَمت . د دكأ

 نّيبو ؛ةثيدحلا ةيوغللا تاساردلا ءوض يف هدقن نكمي مالكلل يثالثلا ىمادقنا

 ساسأ لعج مهضعبو ىنعملا بئاج ساسأ ىلع هميسقت ىنب ةاحننا ضعب نأ

 وأ هدحو ىنعملا ساسا ىلع قيرفتلا تأ ىلإ رأ «ىنبملا ساسأ ىلع هميسقت

 ميسقتلا يف ىعاري نأ يفيتي نكلو «لثمألا قيرطلا وه سيل هدحو ىنبملا

 ىلإ (ثحبلا جهانم ) يف ةملكلا مسق دقق هيلع ءانيو :ًاعم ىنبملاو ىنعملا

 اذه يف رظنلا داعأ هنكلو «ةادالاو ءريمضلاو لعفلاو «مسالا : يه ماسقأ ةعب

 فعضلا بناوج نّيبو ىمادقلا نييوحنلا ءارآ يف رظن نأ دعب يعابرلا ميسقتلا

 ةئماكلا اذه ىلإ ةاحنلا اهبسن يتلا تاملكلا فئاوط بيترت ديعي ذخأف 5

 تامسلا نايب ىلع دمتعملا يئارقتسالا هجهتم ءوض يف كاذ وأ مسقلا

 اهانعم ةيبرعلا ةغللا) ريهشلا هفّلؤَم يف ىهتناف عم ةيفيظرلاو ةيلكشنا
 ىلإ (ةيوحنلا ةصالخلا ) ب موسوملا ديدجلا هرادصإ يف كلذكو (اهانبمو

 لرح ةميدقلا تافئصملا ضعب اهترح يتلا تاراشإلا نم هيف دافأ ديدج ميسقت

 عمجف تايناسللا يف ةثيدخا جهانملا ىلع هعالطا نم دافأ امك ؛ةيضقلا هذه

 هيف مّسق ديدجلا ميسقتلا اذه .داجلا ثحابلل امهنع ىنغ ال نيفرط نيب كنذب

 :ةفصنار مسالا : يهو ءميسقتلا ينابم اهيلع قلطأ ماسقأ ةعبس ىنإ مالكلا

 او ؛ريمضلاو «لعفتاو

 قورفو صئاصخ نم كلذب لصتي ام ًادصار ماسقالا هذه نم مسق لك تحت
 ام نيبي حا

 يف مسالا ينابمو ؛مسالا وه ٍماث .د دنع ميسقتلا ينايم نم لوألا ىنيماف-

 «تاوذلا ءامسا :ةسمخ هميسقت روخم

 ةءوديملا ءامسألا نم ةعومجمو ؛ةمهبملا ءامسألاو

 :سانجألا ءامسأو «يناعملا ءامسأ

 هذهو . ةدئازلا ميملا
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 دوصقلادبع دمعم موصقملادبع ل سمس لل ا

 رابتعاب مسقت يوحتلا قايسلاو فيرصتنا روحم يف تعضو اذإ ينابملا

 .هيلإ دتسمو دنسم : ىلإ دانسإلا رابتعايو : ينبمو

 يهو ماع يفرص ىنبم ةفصلاو «ةفصلا :ميسقتلا ينابم نم يناثلا ىنبملاو

 ةفورعملا سمخلا تافصلا لك اهتمت جردنتو «ثدحلاب فوصوملا ىلع ّلدت

 «ليضفعلا ةفصو «ةغلابملا ةفصو «لوعقملا ةفصو «لعافلا ةفص : يه يتلا

 . ةهّبشملا ةفصلاو

 يضاملا :يه لعفلا ينابمو ؛لعفلا وه ميسقتلا ينابم نم ثلاغلا ىنبملاو

 لككلو - ىمادقلا ةاحنلا اهيلع صن يتلا ماسقألا يهو - رمألاو عراضملاو

 . يفرصلا ىوتسملا ىلع ةغيصلاب صاخلا نمزلا وه ىنعم ىنيم

 رئامضو روضح رئامض :ناريبك نامسق مامت .د دنع يهو «رئامضلا :اهعبارو

 رئامض :لمشت روضحلا رئامضف ؛ عورف نيعودلا نب ذه نم ّلكلو .ةبيغ

 نييوحنلا دنع تفرع يتلا ةراشإلا رئامضو «باطخلا رئامضو ؛منكتلا

 ةيصخشلا رئامضلا لمشت رئامضو . ةراشإلا ءامسأب نييفرصلاو

 .هتاوخأو وهو ؛ةعامجلاو نيتثالاو ةدحاولاو دحاولل ةلصنملا ءاهئاك الإ

 امك- ةكرتشملاو ةصتخما لوصوملا ءامسأ نع ةرابع يهو ةيلوصوملا رئامضلاو

 .نييفرصلاو نييوحتلا دنع تفرع

 نع حاصفإلل ملكتملا اهقلطب ةملك يهو :ةفلا

 :اهب داريو ؛ةلاخإلا ةفلاخ :اهلإ

 .توصلا مسا اهب دنريو «توصلا

 دلأ يتابهلأ سماخو
 ةعبرأ يهو :يرّثأت وأ يئاعفنا فقوم

 اهيناثو .(لعقلا مسا) هيلع قلطأ ام

 له



 تابم يهو «ةلوحما ةادالا : امهيناثو . ةفورعفلا ةريهشلا

 مسق ىنإ تْنْوُح اهنكن ىرخألا مالكلا
 .2؟)ةاحنلا اهامس امك فورحلا صخت ةيفيظو داعم

 مادأ يف اهتهبشأ اهنأل ؟تا

 ءرصلا نم هقفاو نمو مات .د نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو احضاو ًارثات اورئات دق

 مالكلت مهميسقت يف

 رينج إلا نيتفللا

 يف ميسفتلاب .- ميسقتلا ينابمب مهدنع فرعي ام وأ

 يف ميسقتلا يئابم نإ :لوقن كدذ حيضوتلو . ةيسنرفلاو

 :(8]ءنالانع) ةفصلاو :(طدطالو) ريمضلار «(0[3ه08) مسالا : يهو ةيناسث ةيزينجنإلا

 فرسحو 4852م0ةالألناق) رسملا فرسحو :(ه0:غئ0) فرظتاو ,(1/كاط) لعفلو

 اهيف مسالا يئابمو .(186661100) بجعتلا ةادأو .(©0وزانوءنوو) فطعلا

 ء(لموهن8) لثم مدعلا :يهو ةددعتم | مسأو ىنعلا مساو ء(ةهأ) ىل

 ةيصخشلا رئامضلا :ريمضنا عورفو .(هلكاا) لشم عمجأ مساو : (ةاسمالأو9)



 دوصقل ادبع محم دوصقملا دبع

 رئامضو (5, اطدع56, الدقم (005ع)) رئامضو مال. دنع ذاب ةاتعم ؤئمانب 1.

 ئاحضناو ديكوتلا رئاممضو لصولا
 10 اهللع) وحن يف ةيردصلا

 ةادأو .ريمضناو ءمسآلا : يه ةعست ةيسنرملا ةغلن' يف ميسقتلا ينابمو

 «لمجلا طبر ةاد و ءرجلا فرحو :فرظلاو .سعفتاو ةفصلاو .فيرعتلا

 .(لعفتا مسا ) فاقهلا ةحيصر
 و ةيزيلجتإلا نيتغلذا يف ميسقتلا ينابمل رظانلاو 'قرف دجي ال ةيسنر

 اهتفيظوو (1.© لع عمطلمال) ةيسنرفلا يف فيرعتنار از رس

 دارفإلاو ثينأنناو ريك ذتنا نع ريبعتلا
 1 فيرعتل (10,13, 8©16) لثم فيرعتلا

 ديفي ام اهعورف نمو ؛عمجلاو ةينئتلا

 ةهيعونب عمجلاو ثنؤملا درفملاو رك

 عمجلاو هيعونب درغملل (اذلا. اللا, 005) لثم ضيعنتلا وأ ريكنتنا ديفي ام هنمو

 ديفي ام هسمو (111010, [011, 50/1) لثم ةقرصتملا ةيكنملا ذيفي ام هنمو هيعونب

 266, نعااث ننك) لثم ةراشإلا



 ةيقصولا تايناسللا ءوض يف ةيفرصلا ةينبلا ةسارد

 درعا ناتغللا اهل درقت ال ةاد نييعتلت

 نم نيعون نيب قّرفيو ءمثكلا ماسقأ نم مسق فرظلا نأ ىري :مامت .دو
 نأ ىري هنأ ةظحالم عم .ةلوحا فورظلاو ةلاصاألاب فورظلا امه :فورظلا

 كومضملاو لكشلا رابتعا ساسأ ىلع موقي ةييرعلا يف يفرصلا ماظنلا

1 

 اهنأل ؛فرظلا مسق نم ةلومنلا فورظلا عيسمج درطي لجرلا نأ ظحاليو

 دوعيف يلكشلا رصنعلا امأ ءيفيظولا رصنعلا ره ًادحاو ًارصنع كلتمت

 مسق امأ .اهريغو لدعلاو ةفصلاو ةيردصملاك ىرخا باوبأ ىلإ فورظلاب

 يتم ءامل ءناّيأ ءاذإ ىلع ىوطنا دقف ةلاصاألاب فورذلا

 اهيلع قّبط دقو 0 لمادا يارا 309

 قاطن يف عقت نابم لكشلا ثيح نم اهنأ دجوف يلكشلا يفيظولا هرايعم

 فرظلاو .2؟0نامز نع ةيانكلا ةفيظو يّدؤت اهنأو < 50ةفرصتملا ريغ تاينبملا

 . 3*2دحاولا ىنبملت يفيظولا ىنعم ا دّدعت هيلع قلطي ام ىئإ ريشي مامت .د دنع

 اهيدؤي ينلا ةعونتملا ةيوحنلا فئاظولاو دحاولا ىنبملا نيب ةقالعلا ددعتو

 يفرص مسق لوحتي ثيح :ةيبرعلا يف ةيساسألا ةيوغللا تامسلا نم ةدحاو

 ام ريغ ةيفيظو يناعم هل ذختي ىنبملا نأكف ؛رخآ مسق ىلإ بيكرتلا يف

 )١( ص ءاهانبمو اهانعم ةيبرعتا ةغللا رظني 8107 -

 0ص «قباسلا ردصللا :رقني (؟) 117.

 113 ص :قياسلا رظني (؟)

 .175ص «يباسلا رظني (4)

 119 ص ءقباسلا (ه)

 1م



 دوصقتادبع دمحم دوصتئادبع

 .2 ١ )ةيملعلا ىلإ امهاتعمو لعفلاو ةفصلاك ءهن تعضو

 «لعفلاو مسالا : يه :ماسقأ ةينامث نوع نسح .د

 3 ةيسر 3و

 :رئامضلا :لمشتو ) ةياتكلاو ,ةادآلاو «لعفناو مسالا : ةعبرأ يموزلا يدهم

 ددع ماسقألا هذهو .8(2)( طرشلا تاملكو ءماهفتسالاو ءلوصوملاو « ةراشإلا

 مساو ؛لعفلاو ءريمضلاو ؛ةقصناو ءمسالا : يه :ماسقأ ةتس يرصحلا عطاس

 - تاذ) مسالا :ًاضيأ ةعس يزرط داؤف دنع يهو .(*0فرخلاو ؛لعفلا

 «ةيبسن رئامضو ؛ةيصخش رئامض : ىنإ رئامضلا مسقو ) ريمضناو ؛( ىنعمو

 ؛ةيعيزوت رئامضو ؛ةيلوصوم رئامضو ؛ةيراشإ

 لاخلا لمشيو ) فرظلاو ؛لعفلاو «( تاقتشملا) ةفصناو :( ةمهبم رئامضو

 .2 '2ةادألاو (قلطملا لوعفملا ظافلا ضعبو

 جردأ هنأ ريغ مامت .د هخيش ميسقتب ةسامح دمحم روتكدلا رثأت دقو

 انخلا مسقلا عم فورظلا الاةخ يتلا مالكلا ماسقأف هينعو ؛ةادألاب ى

 لثعو .ةادالاو ؛ةفلاخلاو ريمضلا «ةفصلاو ؛لعفلاو ءمسالا : يهو ؛ةعبس

 119 ص . اهانبمو فانعم ةيبرعتا ةغئلا ؛رظني ( ١

 ار

 8-١١ ص ءقاحشلاو رحنلا ةيضق ؛رشني (*)

 45ص اهيجوتو دقن - يبرعنا وحننا يف :رضسي ( 4 ل

 1١١1-1017 ص ءةغلنا يف ثيداحتو ءارآ

 . 5-78: ص ءاهقيدحتو ةيبرعلا ريسيت ليبس يف



 .ةيفصولا تايناسللا هوض يف ةيفرصتا ةبنبلا ةسارد

 مسقل لعجي مل مات .د ناب كنذ
 مدختست فورظلا نآوءجئاشونا برقأب تاودألاو رئامضلاب لصعت فورظلا

 طبرفل ًاضيأ

 ناركذ هنأو «تامنك ضعب الإ فو

 هدامتعا هخيش ىلع ذخأ دقف اذه عمو .١2)ةلمجلا ءازجأ

 مامتهالا ىلإ اعدو :مالكلا ماسقأ نيب قيرفتلا يف يئالمإلا مسرلا ىلع

 دح دنع فقن يغبني دعاوقلا عضو يف يف كلذو «قوطنملاب

 يئالمإلا مسرلا كرمننو «ريغ ال عومسملا قوطنملا
 فالتخا عم ةدحاو ةغيص يف تامنكلا ضعب تكرتشا و ىتحو ؛هنع ينغت

 امهريغو ماضتناو مالكلا قايس نإف ؛فرحلا ( ىلع )و لعفلا ( الع ) لثم اهعون

 2" )ةمهنيب قيرفتلا ىلع دعاست

 ةقوطنملا ةغيصلا نال

 نأ ىأر يذلا يقاسلا لضاف هديمنت يعابسلا مامت .د ميسقت ىضترا نممو

 حالص .د كنذكو .7نيمدقألا ءارآ نم هصلختسا امل قبانعم ميسقتنا اذه

 ؛ ص «ةيبارعإلا ةمالعلا :رشنب (!)
 55ص ؛قئشقا فصولا ؛ ليادلا هلثا دبع .د :رظديو .!/3 ص ؛قباسفا ردصملا (؟)

 م91 ص :(ةغللا) هباتك يف سيردتف نع هلغن يذنا صنناو

 1856-504 ص :يبرعلا مالكلا ماسقأ :رظنب (7)
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 دوصقملا ديع دمحم دوصقلا دبع

 «فصولاو «لعفلاو مسالا :يه ءماسقأ ةتس يف اهلمجأ هنأ ريغ ركب

 نم ةعومجم ىلع هميسقت يف دمتعأ هنأ ادالاو ءريمضلاو ءفرالاو

 تومضملا ىلإ رخآلا اهضعب عجريو لكشلا ىلإ اهضعب عجري يتلا لماوعلا

 .7١2هريغ نع اهب درفتي ةتّيعم صئاصخ مسق لكل ناب اذه هميسقت للعو

 ىهتنا ( ميركلا نآرقلا يف قكشملا فصولا) هناونع ثحب ليادلا روتك دللو
 ىلع اولّلدو ىمادقلا انتاحن ةيلع هّبن يذنا ةملكل يثالثلا ميسفتلا نأ ىنإ هيف

 ميسقت نأ كلذ ؛نيثدحملا ضعب اهب ءاج يعلا تاميسقعلا نم قدأ هتحص

 سايقلاب ميسقت ةنوه لياهسفت ةيرعظ ةقللا نم عب سيل نيثدحملا دنع ةملكلا

 تتيابت دق هنأ كلذ ىلإ فاضي «ةينيتاللاو ةينانويلاك ىرخأ تاغل ىئإ

 ةلقتسم ًاماسق' مهضعب اهلعجي يتلا مسالا عورف ضعبل ميسقتلا ين مهتارظن

 انبانيلغ تقي مقةنأ يل راشاو ,هزّيح يف مهضعب اهلخدي و مسالا نع

 ةراشإلاو ريمضلاو ةغصلاك ةفلتخملا مسالا عورف نوب ةقيقدلا قورفلا ىمادقلا

 أرنا هده درفت نآل مهدنع ودم نكي مل ثلذ نككلو «هوحنو لوصوملاو

 ىلإ كلذك يهتناو .اهايإ هتامالعو مسالا فيرعت ةلقتسم ماسقأ يف

 ؛ملكلا ماسقأ نم هتاذب ًامئاق ًامسق رسيلو لعفب

 عسوأ ةيمسالإ فصولإ صئاصخ آل !نيثدحملا ن
 لو مسا قتشملا فصولا نأ

 ادن! ضعي همعزي امل ًافالخ

 مسق يف لعجي نأ نم يرقأ اهتبمسا لئالد نأ امك ةيلعفلا هصئاصخ نم

 عقيو ريغصتلاو عمجلاو ةينثتلاو ةفا إلاو مسالا تامالع لبقي وهف ءلقتسم

 ةيلوعفملاو ةيلعاقلاك ةقلتختا ةيوحتنا فئاظولا يدؤيو ءامسألا عقاوم يف

 وامل ؟ 17 1771 2 مركنا نآ 'الخ نم يقصرلا وحملا :رظني )١(

 نذل



 ام ىلع كلديو ؛ةيبرغلا تايناسللا ءاملعب

 اهركذ يتلا عارنألا نيع يه عاونأ ةثالث نْمضتت هميسقت يف رئامضلا نأ لوقأ

 ةيراشإلا رئامضلا هدنعف :شيلف يرنه روتك دنا ريهشنا يسنرفلا يوغللا

 م.عاةلئك) ةلوصوملا رئامضلاو (مهمدمرمو-هلز تانك لع تمم كاتاةلك)

 نيثدحملا انءاملع نأ كلذك ودبيو «' )(م.-معودههعاك) ةيصخشلا رئامضلاو

 تايناسللا ءاملعب ةمنكلل مهميسقت يف ةيبرعلا ءامنعت مهتاداقتنا يف نورئاتم

 اك . ب نوج .؛وهاهف ؛كلذك ةيبرغلا

 يف عبشملا ي ! جهنملا نإ (25ع دنسقرب 0, اهمعانقعع. من. 40-37) :فّنؤم

 لعفلاو مسالا ةفلتغا مالكلا ماسقأ نم ققحتلا وه مظنناو ايجولوفروملا ةسارد

 يف ةيلكشلا ةيحانلا نم اهيلع أرطت يتلا تارييغتلا ةظحالمو ؛خلإ ...ةفصلاو
 ةفيظو مالكلا ماسقأ نم مسق لكل نا داقتعالا ناكو ةفلتخلا ةيوحتلا فورظلا

 يف لوقي يذلا (1هذص 8. هدجدال) ل

 لاعفالاو :صاخشالا ىلع ًانايحأو ءايشالا ىلع لدت ًالثم ءامسألاف ددحم

 تقبث ةقيرطلا هذه ؛تايفيكلا ىلع لدت تافصلاو ؛ثادحألا ىنع لدن

 اهنكلو ؛ةيبروأ -- ردنهلا ةلئاعلا نم تاغل ىلع

 اهثينب فلتخت ةديعم ثاغل ىلع قّيطت امدنع ةيرهوج تاليدعت ىئإ جاتحت

 نموا تودتفلا مثيلا جوومفلا رخال .25)(.. .ةيبروأ و دنهلا تاغللا ةينيث ماعلا جذومدلا نع ًارهاظ ًافالتخا

 قتشألا فصولا ؛رظني (1)

 ؟شيلف يرته .د :ر

 . 5/5 ص «ييركقا نآ
 105 158 31ص (ىحصقلا ةيبرعلا



 دوصقلاديع دمحم دوصقلاديع لس لل لل

 نأ ايجولوفروملا يف ةيديلقتلا قرطلا يف يساسألا أطخلا نإ ىلإ راشأ مث

 .( اامدقم ليذحتلا جئاتن ةفرعم ىثإ تأ دق اهينع تماق يتلا ئدابملا

 يوغللا عقاولا عم لماعتت

 ًايعوضوم ًاّيملع ًاريسفت اهي ام رثسغتو ةيوغللا ةرهاظلا فصتف لعفلاب دوجوملا

 .ًامدقم جئاتنلا ةفرعم وأ تاضارتفالا نع ًاديعب

 خلا ةيفصولا تايناسنلا يف فورعم او

 ميسقتلا نوضفري نييفصولا نأ ىلإ ثحبملا اذه علطم يف ترشأ : ميوقت
 يتلا مهتاميسقتب هنع نوضيعتسيو يمادقلا انؤاملع هيلع جرد يذلا يثالثنا

 يذلا ردقناب اهيف لوقلا ليصفت نم نكمعن نأ نود 2" )اهنم فرط انركذ

 ليصفت عضوم عضوم ا سيلف ؛راصتخالل ًابلط كلذو ؛ةيضقنا هذهو مءالتب
 اهفالتخا ىلع نويفصولا ءالؤه اهب ىت يتنا تاميسقتلل لّماتملاو .اهيف لوقلا

 ١١( نص ؛ةعللا ملع ؛نارعسلا .د رظني ١81 -/141

 ميسقت نأ ىلإ - نبدنا نامج ىفطصم .د رهو - نيرصاعملا زيثحابلا محا راشآ (؟)

 يثثا سسألا ىلع ماق ءام دقلا لعف ام ر

 نأ امإ ةمنكلا نإ يهو :ةدرغملا تاملكلل ةيوحنلا يناعملا نيب زيمتلن نوبنوصألا اهعضو

 "أ ةددعتم عاونأ ىبإ ةملكلل نوث دمنا نيبوغنلا

 دنع الإ كردي ال لقسم ريغ ىنعم ثاذ نوككن وأ كنردإلاب لقتسم ىنعم ثاذ نوكت

 رصادع نيب طبارلا رصنعلا ةفيظو يدؤي نأ امإ رلخي ال لقتسملا ريغ ىنعملاف :بيكرتنا

 لمشتو ( ةيانكلا) وه يناشناو فرحلا وه لوآلاو «طبترملا رصنعلا ةفيظو وأ ةلمجلا
 فارط؛ نم ًافرط عوقولت ةح اصتا تامهبملا نم اهنا ملا

 ًابكرم وأ ًطيسي ىنعم نوكي نأ نم رلخيال
 نامزلا ءامسأو رداصملاو قتشملاو دماجلا هيعونب مسالا ىه طيسبلا ىنعملا تاذ ةملكلاو
 ىلا ىنعملاو . فرحا فالخب دانسإلا

 نت نوكي نأ اّمِإ اضيأ نيئلاحلا نم ولخي ال رهف بكرألا ىنعم او «ةلآلاو ناكملاو

 ةنسإ بيكرتلا نوكي و :ةقعشللا تافصناك ًاًيليلحت

 30 4ص «نييتوصألا دنع يوحنلا ثحبلا رظني

 ةقورعملا ةغيصب لعفلا وهو

 ع



 .ةيفصولا تايناسللا ءوض يف ةيقرصلا ةينيلا ةسارد

 ةثالثلا ماسقألا نع ماعلا اهرهوجو اهنومضم يف جرخت ال اهّنأ ىري اهبّعشتو
 عماسم ىلع مويلا ىتح دّدرت تلاز امو مهبتك يف ءامدقلا اهيلإ راشآ يتلا

 يف هذه مهتنواحم نمكتو . يفرصلاو يوحنلا سردلا تاعاق يف انيالط

 نكمي ال ام نمضتت اهودجوف ماسقالا ضعب ىلإ اورظن مهْنِإ ثيح ؛ليصفتلا

 اوداعأ مث ًالقتسم ًامسق هل اودرفأو هوجرخاف اهل مهفيرعت هيلع قدصي نأ

 ماعلا همسق نم هجارخإ نكمي ام ىلع فوقولن ةرملا ولت ةّرملا ميسفتلا يف رظنلا

 مسق يذلا مام روتكدلا هلعف ام لوقأ ام ىلع دهاش ريخو ةضصاخ مسق ىلإ

 هيف لصف (ثحبلا جهانم ) هباتك يف اًيعابر ًاميسقت رمألا ئداب يف مالكلا

 قباطتي ال ريمضلا نأ ىأر هنال ؛( انسآلا متقن عر يمشلا

 يثارشلا ميسقتلا يف رظنلا ناعمإ دعب هلرهظ مش هنأت ًاقباطت مسالا عم

 يف لعف امك- ماسق' ةعبس ىلإ مالكلا مّسقي نأ ديدجلا هميسقت يف كلذكو

 ةصالخلا )ب ةموسوملا ةديدجلا هتصالخو (اهانيمو اهانعم ةيبرعلا ةغللا) هباتك

 لمف امك مسالا مسق نع تاقتشم ا يعابسلا هميسقت يف لصف - (ةيوحنلا

 وه ًاديدج ًامسق داز مث : هرظلا عم هلعف ام كلذ لثمو ءريمضلا عم كلذ لبق

 ريهشلا يسئدنألا يوحنلا رباص نبا رفعج وبأ هيلإ راشا نأ قبس يذلا ةفلاخلا

 هاّمسو لعفتا مسا ره ًاعبار ًامسق يثالثلا ةاحتلا ميسقت ىلع داز يذلا

 يفصولا ميسقتلا يفف .نيلجرلا نيب ًافلتخم ةفلاخلا مرهفم ناك نإو ,ةفلاخلا

 ألا ضعب لصفت - قيسامم انل حضو امك - ةملكلل يلكشلا

 كلذكو ءهتم ًاعزيح سيلو مسالا نع لقتسم مسق فصوناف ؛مسالا تحت

 تاردألا ضعب نأ كلذ ؛ةادآلاب هنع ضيعتسا دقف فرحلا امأ :ريمضلاو فرظنا

 دمتعيو طرشلا وأ ماهفتسالا تاردأ ضعيك مسالا ميسقت تحت لخدي ناك

 ةجردنملا عاو

 ل



 موصقملادبع دمحم دوصقلاويع بسسس

 ضعبلاو لكشلا ىنإ اهضعب عج
 اهنإ ثيح نم ةفصلا نع َنييفصرلا دنع فلتخي مسالاو .نومضملا ىلورخآلا

 يتلا لموعلا نم ةعومجم ىلع ميسقتلا 'ذه

 نع فلتخيو ثدحلا ىلع ادمض لدن اهنأ امك اعم ةفصو تاذ ىلع لدتا

 نع فلعخيو «ناكملا وأ نامزلا ىلع ةلالد درجم فرضنا

 تامالعلا كلذك لبقت الو رّيغتت ال ةدماج ةينب ريمضلا

 ةادآلا نإ ثيح نم ةادألا نع فلتخيو .نيونتنا وأ فيرعتنا ةلآو

 ١(. !ةيبارعإلا تامالعلا لوبق مدعو دومجلا ثيح نم ريمضلل ةهباشم

 تقلطنا دق ءامدقتل يئالثلا ميسقتلا نأ رّرقن نأ اننكمي قبس ام ىنع ءانبو

 ام ضعب اهذخاب هيف تئصفو هلوح ترادو ةتبدحلا تاساردلا عيمج هنم

 . ديدج مسق أشنيف اهسنج نع اهدارفإ نم دحاولا مسقلا تحل جراي

 تاهاجتالا هذه لثم روهظ نم يشخ دق ناك ءامدقلا ضعب نأ ودبيو

 ؛كلاش وأ نّمخم هنم وأ ًاعبار ًامسق مالكلن دأ يعدشاو و :لاقف ةثيدخلا

 هذه دحأ نع ًاجراخ ًامسق برعلا مالك عيمج يف ادن دجويلف ؛قيتم ناك دإف

 ريشيو .2")«اليبس هيلإ دجي نلو ؛هيوبيس لوقل اضقاد كلد نوكبل مسفألا

 الو ناهرب ريغب ةعئا اذه نأ ىلإ 255
 ةعلا ةهيدبب هيلإ ىدتهيا

 ماعلا ءارقتسالاو رثألاب لدتسيو ميسقعلا اذه ةيلالث يطويسنا دكؤيو

 .(؟)ىلقعلا ليندلاو

 نآرقلا يف يفصولا وحشا ةركب حالص .د :رظس ١(

 .1؟ص وحنلا للع يف حاضيإلا . يجاجزنا ( *)

 قباسلا دصما رظني (5)

 او هابشألا ؛رظني ( 4١

 ل





 عبارلا لصفلا

 يبرعلا فرصلا اياضقو نويفصولا





 دوصقل اديع دمحم دوصقلا دبع

 ةرصلا تازيم او نويفصولا *
 مهلعج برعلا نييفرصلا ىلع ةثيدحلا ةيفصولا تايناسللا ءاملع ذخ؟

 ءافوجألا باب عيمج يف اذكو (عاب)و (لاق)د ًالصا (عّيَب)و (لوف)
 «ضارشفإ وأ مهو درجم وه ام ىلع ءيش ىلع ءيش ىنبي نأ اوضفا

 يفرصلا نازيملا نأب نوبيجيو ؟موعزملا لصالا اذهب اوءاج ني نم :نولءاستيو

 بجتسي مل (لَّمَف ) ىلع فوجالا اوضرع امدنع مهنإ ذإ اذه يف ببسلا وه

 كلذن (لْعَف ) نوككت نأ نكمي ال (لاق) نإ

 عقوأ دق موعزملا لصالا اذه نأ اوركذو :ضارتفالا وأ معزلا نم دب ال ناك

 رمل

 ءايلا وأ اولا هيف بلقت نأ نود مهطورش هيف

 ةلاحلا ذهل هرعضو يذنا نزولا

 تقّقحت ام تاملكلا نم اوهجار ثيح ؛ةريثك تاديقعت يف برعلا

 اوحار مهنأ كلذ نبع جتتنو «

 اهلعجو لالعإلا ةلاسم دفع امم ًادويقو ًاطورش اهل نوعضيو ظافلألا نوصحي

 .١2)يبرعلا فرصلا لثاسم دقعأ نم

 فروسليف ىلع ةلاع اذه مهدقن يف نيثدحملا نييناسللا نأ ظحالي امو

 يف لاق نيح لصالا كنذت ةاحنلا مّهوت انل دّكأ يذلا نامشع حتفلا يب'

 ؛هتحت ةقيقح ال هعمسي نم رثكأل ماهيإلا ريثك عضوملا اذهود :(* !هصئاصخ

 يفر لْوُط :لاط يفو عبي :عاب يفو مْوَق :ماق يف لصألا اننوقك كلذو

 ماقتسا يفو ءدّدش : دش يفو ءبيه او ءفوخ :باهو ءمانو «فاخ

 هذه نأ مهوي اذهف .ددعتسي دعتسي يفو

 ,191ص :لالعإلا ةتواحم ؛ومحلا .د :رظني (1)

 8525-5890 ضص ؛قئاسلا ردصملا (1)

 ل



 ةيفصو؛ تايئاسللا ءوض يف ةيفرصلا ةينيلا ةسارد

 ةرم ناك دق هظقل رهاظ قلاخي لصا هل نأ ىعدُي امم  اهوحن ناك امو ظافلالا

 مون :كلذكو ءديز ٌموق :ديز ماق عضوم يف نولوقي اوناك م
 رمألا سيئو .هًودعل ريمألا ددعتساو ءهدي كرخأ ددشو ءدمحم لوطو ءرفعج

 :هعمستو هارت ام ىلع الإ
 ّلعي منو حيحصلا ءيجم ءاج ول هنأ :اذك هلصأ ناك هنإ :انلوق ىنعم اغإو

 مث نامزلا نم ًاتقو لمعتسا نوكي نأ اماف ءانركذ ام ىلع هعيجم نوكي نأ بجول
 «رظنلا لهأ نم دحأ هدقتعي ال أطخف ظفللا اذه ىلإ دعب اميف فرصنا

 هب ظفدلا عم طق نكي مل هنأ كلذو ءهّلضب لب ؛كلذك

 ىلع ةملكلا ساقت نأ ةثيدحلا تايناسللا ءاملع نم مهريغو ءالؤه حرتقي

 ىلإ ام وأ رييغتلا وأ ةدايزلا وأ فذحلا وأ كيرحتلا دعب ًالعف هيلع يه ام ساسأ
 نإو ؛( لاف) اهنزرف ( ماص ) تلق نإو (لَعَف ) اهنزوف ( بهذ ) تلق نإف ؛كلذ
 (ْرْرَم) اهظفلت نال (لْمَف) اهنزوف (رَم) تلق نإو (عاف) اهنزوف ( عاد) تلق
 يف هلغم تدز ةملكلا يف افرح تدز نإو ؛( ةلع) اهنزوف (ةدع) تلق نإو

 نأ نوري مهف ؛(لعتفا) لحتكاو «(لّمف) رّجك وحن هسفن ناكملا يفو نزولا
 ةيفرصلا سيياقملل ًاقفو اهلصأ ناك ام ىلع ال هيلع يه ام ىلع ةملكلا نزوت

 قد ًاطبض يتوصلا اهسايف طبض لهسيل «ةيديلقتلا

 - ةليوط ةحتف ةيقالزنالا ةعيبطلا تاذ ءايلا بلق بسب (لَعْف ) ال ( ىعف) اهنزوف

 / ؛(لاق ) ىلع (مان) اهنثمو ٠ ةروصقملا فلألا يه

 ىلع مامت .د ذخا دقف كلذلو ؛2' )سقف اذه ىلعو اهمفذحف ةليوط ةحتف

 لالعإلا يف لاثملا لكشو ةغيصلا لكش

 (ىمر) ًالثم تلق نإف أ

 لعفلا نيع تلوح كن'

 نيب قورفلاب اولفحي مل مهنأ نييفرصلا

 لاق ) لثم فوجألا يضاملا نزو بوجو ئري نيهاش روبسعنا دبع .د نأ ظحون دقو ( ١
 -نزو بوجوو هيف نيعلا طوقسب ( لّمَف) ال ( لاق ) ىلع امهارجم ىرج امو ( عاب
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 نيمو بس قولا تيك تتجسس تح حنو

 نزو ىلع سيلو (َلَعْف ) تزو ىلع هنأ (لاق ) يف اومعز مهنإ ثيح ؛لادبإلاو

 اولفحي مل فرصلا ءامنع نإف لادبإلاو لالعإلا عم امأ» :لجرلا لوقي ؛(لاف)

 وهو (لاق ) يف اومعز مهنإ ثيحب ؛لاثملا لكشو ةغيصنا لكش نيب قورفلاب

 امو .(لاف) نزو ىلع سيلو (لّمَف ) نزو ىلع هنأ (لعف) ةغيص ىلإ يمتني

 ضارغألل ةبستلاب ًاليتف دجمب نازيملاو ةغيصلا ةدحو ىلع فرصلا ءاملع رارصإ
 نايب ةغيصلا ىتاع ىلع يقئن نأ ىدجألا نم لب :يفرصلا ليئحتلل ةيلمعلا

 ماللا طوقسب (لْعْف )ال (امف) ىنع ( ىعسو ) :(ازغ ) ؛( ىمر ) : صقانلا يضاملا -

 هتاذ تقولا يف هنكنو يتوصلا جيهنملا هبانك يف اهلك لالعإلا باونأ ثنذ ىلع ىشمو
 نم صلختلا وهو ؛ينوص عادل تقذح واونا نكل ( لوف ) :(لاق ) لصأ نأ فرتعي

 ةقيدحلا تايناسللا يف نيبفصولا نيب ًاطسو عقو انه هنأ ظحالبو . ئرالطلا قالزنالا

 نرفرتعي ال مهنكل يفصو جهنم وه امك نزولا ةرورضب لوقلاف ؛ةاحنلا نم نيب دينقتلاو

 ىلإ رظنلا نود - لّعُف :لاق مهددعف ؛يدينقتلا بهذملا وه امك ضرتفم لصأ ريدقتب
 ) ةنصأ يديلفتلا ريغو - كلذ ربغ افلأ تينغف اهلبق ام حتفناو واولا

 رثاتم اذه هبهذم يف روبصلا دبع .دو نوثدحما لاق امك (ىلعف ) نزو نأ ىري هنكن

 يف لاقي نأ زاجاف لدبنا ىلع نزولا زاج“ يذلا يناجرملا رهاقلا دبع مامإلا بهذمب

 . (اعف) ىمر يفو ؛( لاف) لاق نزو
 نيب قرفلا ميركلا ئراقتا ظحالي نأ يغبني نكنو

 ء(لوقر لصالا يف

 ئأرام ىلع دنحاولا ءيشناك هنم لدبمللاو لدا نأ عم لدبقاو لصألا ىنع نزولا

 نم لدب (لاق ) يف فلآلا نأ ىري رهافنا

 الإ - لصأ ضارشقا نم رهاقلا دبع هارم ام ىري هنأ عم -روبصتا دبع .د نكلو . ءامدقلا

 اذه ةحص ىري الق ثيدحلا مثعلا امأ .هريغل زاوج ىري

 نأ بيف هيلعو ءألص اهنيغلا

 .اهرصانع نم ىقبت ام ىلع ةملكلا وَ

 نفل



 س22 ةيفسلا تايقاسللا هو يط ةيفرصلا ةيقبلا ةسارفا

 ةروصنا نايب رمأ ناَريْماب طونن ناو لاثملا هيلإ يمعتي يذلا يقرصلا ىنبملا
 كيلحت نع باغل كاذو اذه دحنا وئو «لاثملا اهيلإ لآ يتلا ةيئاهنلا ةيتوصلا

 ىعار امك يفرصنا ليلحتلا نأ حرتقأ انه نمو .نيمهملا نيرمألا نيذه دحأ

 .200ًاضيأ لادبإلاو لالعإلا يعارب نأ هل يغبتي نازيملا يف فذحلاو لقنلا

 نزو ىلع نوكت نأ حرتقاو .(ما راختسا) اهنم ةلثمأ كلذل برضو
 (لاقأو ,لافتسا)

 ..ىعتي «يشخي «ىضرب «ىعسي وحن يف ثيدخا ليلحتلا يف فئآلاو
 نع جتني يذلا جودزلا يرصنع دحأ يه لب ةمنكلا مال لثمت ال اريج ٌملهو

 :ىضر يو ىعسي نزوسف ؛ةملكلا مال ينعأ ؛ءايلا وأ واولا قالزنا دوجو
 270( يعفا) يَعس! نزوو ؛(نوُععي ) نوُعسي نزوو ؛( ىعفي )

 ةنبوطل ةفارح ىلب ؛لاح ينأ يف ًاتماص تسيل هاجتالا ذه باحصأ دنع فلالا

 امهنم لك لداعت نيتليرط نيتكرح انوكت دقف ءايلاو واولا امأو «نيتحتف لداعت

 حلطصا ام امهو نيترسك ءايلاو نيتمض وارلا نوكت ثيحب ريصقلا اهتوص فعض

 الزنا لعفب نالكشتي نيتماص انركن دقو .هؤايو دل واو امهتيمست ىلع
 ةحتفلا عباتت دقف ؛ةّنعلا فرح امهو .ةيقالز امهتعيبط نوكتف ؛:نيتكرح

 (4+ 1 كا) :يأ ؛( ي + +2) :اذكه ءايلا لكشتف ةحتفلاو ةرسكلا وأ ةرسكلاو

 )و .( تيب ) ءاي لثم
 لكشتف «ةحتفلاو ةمضنا وأ :ةمضلاو ةحتفلا عباتت

 دق كلذك (1 +2 -]) يأ ؛(رسأب ) ءاي وحن يف ( ي

 ةجز يأذ(و د

 وحن يف [اه + 2 01 يأ :(و ه2+ل) : كلذكو .( نوير واو لثم يف [ال -

 )١ ( ةرص ءاهانبمو اهانعم ةيبرعلا ةغلثا 4 ١

 96ص ؛يترصلا حهتملا ؛روبصلا بع د :رظني (؟)

 لنفي



 دوصقلادبع دمحم دوصقلا دبع

 اتناك ذإ ةلع يفرح نانوكي ءايلاو واولا نأ مهدنع ةصالخلاو .(فقاو) واو

 جتنت ةعيبط نم .ًالامجإ - امهنكلو :ناتليوط ناتكرح امهف الإو ءنيتيقالزنا

 .3١23(دمر وأ (ةنع) ثاكرخلا ىالزنإ نع

 يتلا تاملكلا نزو عم ضراعتي اذه نإ ليقو هامتالا اذه ىلع ضرتعاو

 ء«ريطصا : لثم ( مخفم ) قبطم فرح دعب ءاتلا تعقو ام (لعتفا) نزو ىلع

 اهترواجن ءاط لاعتفالا ءات اهيف تبلق يتلاو :ملطظاو ؛ بلطاو «برطضاو

 هيف ىمست يتلاو - ةكرح نم لصاف نودب يأ - ةرشابم ةروسعب افبطم ًاتوص

 يف رثأ قبطملا لوألا توسعلا ّنآل (م:0ع7ع5و106) ةبم دقتلا ةلئامملاب ةرهاظلا

 ينلا اهتروص يف ال ءاتلاب اهلصأ ىلع نزوت تاملكلا هذهف .قبطملا ريغ هيلات
 سيل ءاط اهلوحت نأ مهدنع كلذ ةلعو .2" )ةباتكلا زطنلا يف اهب تءاج

 يتلا تاملكلا اهلثمو ةدايزلا فورح نم تسيل ءاطلاو ضراع وه لب «ًاقئطم

 ةلئامملاو (م«نهرع55ذ06) ةيمدقتلا ةلثامملا ينعا 'امملا نم ناعون اهيف ثدحت

 .2)اهريغو يعداو ؛دردزاو ؛بادزاو ءركألا ينعأ 8(1 يد عمؤلا©) ةيعجرلا

 :اهل ةيفصولا تايئاسللا ءاملع ةرظنو قاقتشالا ةيضف «

 اميف ءامدقلا برعلا نييفرصلا ةقيرط ىنع ضرتعت يتلا تاوصألا تلع

 يأرلا تضفرو «ةنربقم ريغ اهنأب مهتقيرط تفصوو يقاقتشالا لصألاب قّلعتي

 لعفلا نب لئاقنا يفوكلا تضفرو لصالا وه ردصملا نأب لئاقلا يرصبلا

 رظنب (1)

 (رعتا) امهلزو
 . (لعدقا) نزو

 - 5ص ؛يتوصلا جهنللا ةروبصلا دبع .د

 دابا



 .ةيفصولا تايتاسللا ءوض يف ةيفرصلا ةيتبلا ةسارد

 هذه تحّرصو .امهتع تعّرفت يتلا ىرخألا ءارآلا كلذدك تضفرو لصألا وه

 لدتال يتلا ةيلصألا ةيثالثلا ةداملا وه امنإ قاقتشالا لصأ

 7 يتلاو اهسفت يف ىنعم ىلع
 يز عم ةثالثلا لوصألا ىلع

 جهنملا كلذ «ةئيدحلا تايناسللا ءاملع جهنم نوتبتي

 ب دحلا تاوصألا

 مهارن ءالؤهو .2«' ١فرحألا ضعبو تاكرخلا

 نوكت نأ لبقي ال يذلا

 قاقعشالا نأ ىريو «كن يف ثحببي ال وه لب ؛ىرخأ ةغيصن ًالصأ ام ةغيص

 يه ةتالعلا هذه ؛تاملكلا نم ةعومجم نيب ةقالع درجو ىلع ًاساسأ موقي
 مهو .0"2ةيمجعملا ةّداملا وأ لوصالاب فرعي ام وه نّيعم ءيش يف اهكارتشا

 امهبباثو ةمثكلا ةدام وهو ؛تنأث امهدحأ ؛نيرصنع ىم ةيبرعتا يف فئانت ةملكلا )١(

 هيناعم تئاوصلا عْرْتُت يذلا اهيف تباثلا رذجلا ةملكلا ةدام اما ,اهتاتوصُم وهو كرحتم

 لكُقلا - ( ىلعف) لعق : غيصلا نم يدب ام قعشن نأ نكمي ( ل تاق) رذجلا نمق «هغيصو
 اهريغو (ريسكت عمج ز ةلتق - (لوعفم مسا ) لوشفم - ( لعاف مسا) لتاق (ردصم
 ىعدب امك ردصل ال اهقاقتشا ساسأ يف ةملكلا لكشن يتلا روذجلا تئاوصلا نإف كلذلو

 خضعت ةملكلا ةداث موهفلا اذه ىلع ءانبو .نويفوكلا ىعدا امك للعفلا الو نويرمصبلا
 16:كاحعت)قباوسلا ىنع طققف موقت ال يهف ؛ةيبرعلا ةملكلا ليكشت ةميبط مهدنع

 زلا فرحألا يأ ءوشحلا ىمسب ام ىلإ ةفاضإلاب اعم امهينع لب :(3ا5©162) قحاوتلاو

 ءقياوس يهو اهنوأ يف ءاشناو نيسلاو ةزمسهلا تداز جرختسا الفمف ؛لوصالا ىلع
 فلالا ( رك سر اهتدام ىلع تنخد :ناركس ةمدكو .وشح ءاتلاو م

 رحن ؛ةملكلا لكشت عاونأ نم رخآ ًاعون اهتاوصأ يف ناصقنلا اذه لثميو ءيتوص

 فاذحب عرمألا يف مس < ملسو
 ات . دو ءالالص يبرعلا وحنلا ين ةيدقن تاسارد ؛بويأ .د ؛رضنب (؟)) ةيبرعتا ةغلتا ؛

 ةيردب لامك دو :570ص .ةغللا مثع ؛ثارعسلا دو :186 ص ءاهانيمو اهانعم
 25 ص «ةيبرعلا يف نمزلا
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 دوصقل ادبع دمحم دوصقلادبع

 ةلسلسلا هذهو .نزونا اهيلع ينلا ةعماصنا فورخلا ةلسلس ودعي

 نأ عيطتست الف ؛ةيوحن ةفيظو الو ةيطخ ةّيتوص ةروص كلمت

 .فرح الو مسا الو لعف يه الق ؛ملكلا ءازجأ ىلإ يمدنت

 نيح اناسحإ سينأ .د ةفيدحلا ةيبرعلا ةيوغللا تاساردلا دئار نسحأ دقو

 لوقي ؛عينصتلا وأ ءانبلا يف ًالصأ ذخعت يعلا ماخلا 8

 ءانبلا داوم لثم الإ قاقتشالا نم عونلا اذه يف تاوصألا لثم سينو : : لجرلا

 عنصت يتلا نداعملا كلتك وأ :نجسلاو رصقلاو ةرامعلا سّسؤت دق اهنم يتنا

 .0١1(خلإ ...تاعاسلاو لبانقلاو تارايسلاو تارئاطلا اهتم

 يف زراب ملع ًاعيمج تاقعشكلاو قاقتشال ًالصأ ةداملا هذه نوك كيو

 وأ ةملكل لصأ ام ةغيص نأ لوقناو» :لوقيف ةثيدحلا ةيوغللا تاساردنا لقح

 لوقي امك- لعفلا الف ...ثيدحلا يرخللا جهنملا عم ىفانتي امه ىرخأ ةغيص

 دق كنال ؛تاّعتشملل لصأ - نويرصبلا لوقي امك_ردصملا الو - نويفوكلا

 امف .ةصحافلا ةرظنلا م ال ةفيعض امهنم لك ةلاصأ ىلع ةيلؤالا نأ تيار

 ؟قاقتشالا يف نذإ لوقلا هجو
 اردلا ءوض يف - هارآ لرقلا هجو ةناسم نأ ةئيدحلا ةيوغللا تاساردلا ءوض ىف - هارأ امك.- لوقلا هجو

 ءيش يف اهكارتشاو تامئكلا نيب ةقالعلا دّرجم ىلع موقت قاقتشالا

 تاملكلا نيب كرتشملا ردقناو ...عرفو لصأ ضارتفا ىنع موقت نأ نم ريخ

 ةيلصألا فورخلا وه كلذ حرضولا لك حضاو ةيظفللا ةيحانلا نم ةطبارتملا

 (برضم )و ( بورضم )و ( براض )و ( برض ) ىلإ ترظن اذإ تنأف ؛ةثالثلا

 نه ةفدقا رايس ن1

1 



 هولا تايناسألا ءوض يه ةيفرصلا ةينيلا ةسارد

 ض١ يف كرتشت ًاعيمج اهنأ تيأر كلذ نم عّرفت امو ( بّرضالو ( بّراضُم لو
 ..دويفرصلا هيلإ نطفي ملو نويمجعملا كنذ ىنِإ نطف ؛اهنم عرفتتو (ب ر
 بوسنم قاقتشا اهلف اهتم غاصت ةدام ةيبرعلا تاملك نم ةمثك لكل ماد امف

 ؛دماجلا مسالا نويفرصلا هيّمسي ام فرصلا يف ىقبي الو «ةذاملا هذه ىلإ

 .410 ديدج ساسأ ىلع نذإ قتشمو دماج ىلإ ميسقتلا اونبي نأ بجيف

 .-- ةلكشما هذه ةساردل ىدجأ هارأ يذلاو ؛ :رخآ عضوم يف لوقيو

 ؛رط ىلإ مهتقيرط نع اهب تويفرصلا لدمي نا - قاقعشالا ةلكشم
 ملع هجول ةجح فرمعلا ملع راطإ يف اهتسارد اولمجي نأ لب ؛نييمجعملا
 يناعم لا تاذ تاقحلملاو دئاوزلاو غيصنا ةيلكش نع اهب نيدعتبم مجعملا

 ًادودح قاقتشالا نوكي ثيحب مجعملا هاجُنا يف اهب نيحناج ةيفيظولا
 ادل يغبنيف تاملكلا نيب ةطبار دجون نأ انل حص اذإو ؛نوجهنملا نيب ةكرتشم

 نيب طبرئاب نييمجعملا عيتص ىلإ دوعن امنإو .ىرخالل ًالصأ اهنم ةدحاو لمجم الأ
 يف انجهنم ساس ةثالغلا لوصألاب طبرلا اذه لعجنف ةّداملا لوصأب تامدكلإ

 ردصملاف ؛قاقتشالا لوصأ ةثالثلا لوصألا ربتعن كلذبو ؛قاقتشالا ةسارد

 بسنت نأ عيطتسن ال اذهبو ؛كلذك اهنم ّقتشم يضاملا لعفلاو اهنم قتشم

 اننإو ينج نبا عنص ام وحن ىلع يمجعم ىنعم يأ ةثالثلا لوصالا هذه ىلإ
 ءاف يهو - ةثالغلا لوصألا ئرن نيحو ...ًايفيظو ىنعم لوصالا هذهل لعجم
 هّبنن نأ بحن اهمحر تاوذو ةملكلا قا ًالصأ - اهمالو اهنيعو ةملكلا

 ادع اميف -. ًاعيمج ةغلنا تاملك نوكت نأ يضتقي رابتعالا اذه نأ ىنإ

 مهفنا اذهب قاقتشالا حيصيو ...ةقتشم - فلاوخلا ضعبو فورظلاو رئامضلا

 ١ ( ص ؛اهانيمو اهانعم ةيبرعلا ةغللا 145-181

 نفل



 دوصقملادبع دمحم دوصقكاديع نس توب

 امك مجعملا ةمدخ ةقوسم ةيفرص ةسارد

 رما قاقتشالل ديدجلا مهفلا عبتيو .وحتلا ةمدنخل ةقوسم ةيفرص ةسارد

 ةنرصتم ىلإ - مهفلا اذه بسح - ةقتنملا تامدكن! ميسقت وه رخآ

 ةطساوب ضعبو اهضعب نيب تاقالعلا حضتت يتلإ يهف ىلوألا اما

 يهف ةيناثلا . تافصلار لاعفألاك ؛ةفلتخم خيص ىلع اه

 مهفلا اذهب ردصملا نركيو . باتكو سرفو لجرك كلذ اهيف نكمب ل يعلا

 لوصأ اهيلع بلقتت يتلا غيصلا ىدحإ ربتعت هتغيص نال ؛ًافّرصعم ًاًقعشم
 .(12وًاقّرصتم اقتشم يضاملا لعفلا ربتعي كلذكو ءةداملا

 «تاملكلا لصأ نم رصانع نوكت نال حلصت ال دما فورح نأ مهدنعو
 ال هتككلو نزولا ىلإ يمني نأ رداق وهو مغنلا رصنع وه ّدملا ناب كلذ نوللعيو

 (و) نامينوفلا امه رذجلا يف ناتلمعتسملا ءايلاو واولاو ءرذجا ىلإ يمتني

 «ليسو رسيو موتو بثو : يف امك يتئاص فصن فرح امهنم ّلكو (يزو

 الآل «فلالا مالكلاب وصخ دقنو ءّدملا ليبق نم اسيلو نافرح رداجلا يف امهو

 يأ فلالا لباقي ال امنيب نايقيقح نافرح ءالمإلا يف امهلباقي ّدملا ءايو دملا واو

 يتلا ةحتفلا ديدمت ىلع ةلالدلل اعلا يف لمعتست فنالاف .يتوص فرح

 اب لثمت ال اهنكلو ةزمهلا لمحي يئالمإ زمرك لمعتست اهنأ امك ءطقف اهنبق

 امهل ناتغيص مهدنع لعفلاو ردصملاو .«” ةًالقتسم ًاتوص لاوحألا نم

 هواش د
 ماع رشلا - م1 908 ريمسيد - سنوشي تا

 24 21 48ص نم - مزمل

 ةالص ءروذق .د كنذك 1/8 ءال 4ص :تاكرح ىفطصم :رظني (؟)

 نفل



 ةيفصولا تايتاسللا ءوض يف ةيفرصلا ةينيلا ةسارد

 نم اضيأ ناقدشم امهو ؛ةيفيظو وأ ةيوتعم نم ةفلتخا امهتلالدو امهانعم

 . ةتماصلا ةعيبطلا يذ ةيئالثنا ةداملا كلت

 اوعضو نيذلا مه مجاعملا باحصأ انيأر دقف :ًاعدب اذه يف نوثدغا سيئو

 فوسليف دافأ دقو .ليلخلا ةيبرعلا خيشب نب

 يف ثيدحلا يملعلا اهانعمب اقعشالا ةركف

 لوصالا نم ًالصأ ذخات ناك » :لاق (ريغصلا قاقتشالا) هيمسي يذلا بابلا

 ؛؟(م ل س) بيكرتك :هينابمو هغيص تقئلتخا نإو هيناعم نيب عمجتف هأرفتف

 ؛ملاسو (ملسيو ءملس :وحن هقّرصت يف ةمالسلا ىنعم هنم دخأت كنإف
 ,210و هعلوأت اذإ بابلا ةيقب كلذ ىلعو ...ةمالسلاو ؛ىمنسو :ناملسو

 ةحيحصلا فورحلا تناك اذإ هنأ نوري - مامت .د مهنمو - نويفصولاو
 نمو ةيبرعلا تاملكلا يف لرصأ اهناب درفنت تمارصنا اهينع نوقلطي يتلا

 ةلعلا فورح ثنإف ؛مجعملا ذاوم نم ىرخأو ةدام نيب قيرفتلل ساسأ يهف مث

 دودح يف ةفلتخما قاقتشالا غيص بيلقتل ًاطانم ربتعت تاترصملا يه يتلا

 منهو ...لوتقو ليعقو لعُقو لْمَقو

 فورحا ال ةلعلا فورح عّونت نع يتأي قرف ( ل ت

 لْثُق :نيب مهدنع قرفلاف ؛ةدحاولا ةذاملا

 تاوصأ عم نواعتلاب تاتّوصملا لّمحتت مث نمو .( تماوصنا ) ةحيحصلا

 بيكرت يف فئاظونا رطخأ ( دملاو ديدشعلا) ةيمكلا ةيمقومو ةدايزلا

 ,(5)ةيقاقتشالا خيصلا

 /ص ؛صئاصخلا )١(
 75 ص ءاهتنبمو اهانعم ةيبرعلا ةعللا رظني (؟)

 نل



 دوصقتادبع دمحم دوصقلادبع

 ذاختا يه ةثيدحلا رظنلا ةهجو نم قاقعشالا ةساردن ةبسانم ا ةقيرطلاو

 .الصأ اهمالو اهنيعو ةملكلا ءاق يف ةلثمتملاو ىنعملا نم ةدّرجنا ةثالثلا لوصألا

 ةلص لذمت يتلا ةثالثلا لوصألا كلت ىلإ تاملكلا هذه عاجرإ نكمي اذهبو

 انهو ءدئارزلا فورحلاو تاكرحلا فاهتخال ًاعبت اهنيب

 ناب اوحّرصو .ًاعيمج اهنيب كرعشم يلصألا ىنعملا نأل ؛اهيف ًايرذج ًارييغت
 ليلحتتل بسنا قاقتشالا ةساردو تاقتشملا لصأ ديدحت يف ةقيرطلا هذه

 فقوت نكمي ال ةقيرطلا هذه ةطساوبو :نييفرصلا عينص نم لضفأو يرغنلا

 رصح ال دادعأ قاقتشال ةيثالث ةدام لك حلصت لب ؛هترئاد رصح وأ قافتشالا

 .( ')اهعاونأ فالتخا ىلع تاقتشما نم اهل

 رظننا ةهجو نم - تماوصنا هذه نم قاقتشالا يف ةيلمسلا ةقيرطلاو

 كندبو ءاهيلإ تاتوصللا ةفاضإ :امهلوأ

 لثم لرعفملل ينبملاو لعافلت ينبملا هيعونب يثالثلا يضاملا لعفلا قتشي

 «نيرمأ يف لثمعت - ةثيدحلا ةيناسنلا

 «برط)و (برض»
 (ةباتك :بوتكم «بتاك :اهعاونأب تاقتشم ا اهنع جتنيف لوصألا كلت

 ةذاخلب قاقتشالا ةذام يه ينلا تماوصلا هذه هْبْشي يذنا ى )١( روتك دنا يءر وه اذهو ''

 هينإ جاتحي ام عينصتتا وأ ءانبنا يف لخدت يتلا مانحا
 نييفرصتاو ةاحشا 100

 ةاهاتعم ةيبرعلا ةغملاو غ18) 189 : ثحبلا جهانم يف مامت

 رعثا ) يبق شيلف يرنه . روبصلا ذيع . دو ء 37ص: ( ىحصفلا ةب دك ا الص

 8-48 ص ؛يتوصنا حهنتلا : يف نيهاشا

 وبما



 سلس ةيفصولا تايئاسللا ءوض يف ةيفرصلا ةيقبتا ةسارد

 (١1)اًرج ملهو بتاكم :ةبتاكم ؛ةبتكم «بتككم

 - مجاعملا باحصأو ينج دحنا ةغللا ءامنع هآر امو

 هل يأر ةتماصلا ةثالثنا لوصالا اعيمج تاقعشملاو قاقتشالا لصأ نأ نم

 الب تاقتشملا عاونأ عيمج اهنم قعشي نأل ةحلاص يهف هلومشو هتهاجو

 ردصملا نأب لئاقلا يرصبنا بهذملا يف روصقلا يأرلا اذه زواجت دقف ؛ءادثتسا

 رجعي كلذنف اهل رداصم الو ةئمعتسم ًالاعفأ ةيبرعلا يف دجن اننأل ؛لصألا

 ًاضيأ هارنو. ةيبرعلا يف لاعفالا اك هلومش مدعل رودلا اذهب مايقلإ نع ردصملا

 عيمجل لصأ يضاملا ىلعفلا ناب لئاقلا يفوكلا بهذملا يف روصقلا ىداغتي

 :وحن ءاهل لمعتسم ّيضام الو ةيبرعلا يف لاعفأ تدرو دق هّنأل ؛تاقتشملا

 وأ ةيضام ًالاعفا اهل برعلا ركذي مل رداصم تدرو كلذكو .(رَدْي)و ( عدي )
 ًالهسو ًالهاو ليولاو جيولاو - ءايعإلا وهو - نيالاك ءرمأ وأ ةعراضم

 .21)ارج ّملهو ...ًابحرمو

 يثالثلا يضاملا لعفلا ذوك حجري نوسنفلو ليئارسإ .د يرن ثايماسلا ءاملع نمو )١(

 يف ءيش لك ره لعفنا نأب هيأر للعبو :قامقتشالا لصأ بئاغلا ريمض ىنإ دئسملا

 هتسارد ىلع هده هنرظن ىنب دقو ةيماسنا تاغللا هذه ىدحإ ةيبرعلاو «ةيماسلا ثعللا

 «ةيماسلا تافللا خيرات رظني ) .ىرخالا ةيماسنا تافدناب اهتنراقم ءرض يف ةيبرعنن

 .(16 -ك4صا
 رشني (5) . 45ص ءةيئالنلا غبصلا ؛نيسح رصان .

 لرص' لقا ةيبرعلا يف نوث دحلا نيشحابلا نم قيرف لع دقق هنأ هان .د راشأ دقو
 لصا ىلإ ةيئالثلا تامنكلا عاجرإ نكميو وفرح اهتامنك

 ىنعم ىلع - هينإ تاكرحلا ةفاضإ دعب لدي ًايتاجه ًاعطقم لصالا اذه نّوكي «يئانث

 يف يلصالا ىنعملا رّيغتي مل يئانعلا لصألا اذه ىثإ ثلاث فرح فيضأ اذإف ءنيعم

 :الث سيلو طقف نييلصأ



 دوصقل اد يع دمحم دوصقتاديع

 اتم ثيدحلا ةغلنا ملع نأ ىلإ نيرصاعملا نيثحايلا دحأ راشأ دقو يف رث

 يلوصألا نأ ىلإ راشأو : نويلوص الإ ةيضقن هترظن
 ربتعا نم لوأ يراصنالا خيشلا ذاتسأ (ه 4

 هذه لصأ ةيوغلنا ةّداملا نا

 نم ددع نيب اريخأ عاش ي

 ردصص / ةيرغللا ةفسلفلا ) ناديز يجرحو (م1859 ردص ,/ لادبإلاو بسقلا يف

 (ما 588 / اهلامتكاو هوو ةغملا ءوشم ) يلمركلا يران

 ةينسنألاو ةيئادثلا ءوض ىلع ةيبرعلا ةبمجعملا ) يكنمو دنا يجرصرم . س1 بألاب

 ةيبرع تاّيمجمم )و (ما9 417

 نعنا ءامنع ثوفباخي كنذب مهو
 يفع تارح اهنم طقس نإو هريغ ال ةيثالث لوص* ىلإ تامدكلا

 رم ؛قباسنا ردصخا رظني .(دي)و (ْلُكر وحن عضونا لصأ يف
 غيسلا لئاوأ نع١ ١١-١4 :( ناسنإلاو ناسللا ) : هباتك ىف ظاظ نسح .د راشأو

 قدما نمف« :لاقف اروهظ

 ذإ - نوُيفرصلاو ةاحنلا همعزي ام سكع ىنع- ردصلن ةغيص اهرخاوأ نمو :رمألا لعق
 بهذا : هلوف نم يئادبلا لجرلا ةجاح ىلإ برقأو طسنأ ةينعف ةفيسم كانه كسبنا

 ةيلعقلا ةداملث ىلوألا ةيفرصنا تامسلا ىرن اذهلو ...برشا «لك ءءاخ ءرضحا :عحرا

 ةغللا يف الج حضاو اذهو ؛تافنلا رثكا يف رمألا غيص يف ًاحوضو ردك ةيلصألا

 ةيلعفلا ةداملاب ةيسرافنا ةغلنا ةاحن هيّمسي عم رغألا لعق قفني ثيحإًالثم ةيسرافلا

 تالاحلا لك يغ ىف
 - «الثم آلا مسا نم تاعلنا يف ًاروهنم مدقأ اناك لوعفملا

 الث ةيلصألا مساو للعافلا مسا ن؛ يف كلش نم ام
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 يا يب يحج

 (ه115١ :ت يناسارخلا مظاك دمحم دنوخآلاك نيثدحما نييلوصالا

 !إ نيدنتسم ؛مهريغو يقارعلاو يتئانلاو نوكي نأ بجي

 نوكتل كلذو ةغيص ةيأ نع ةيراع ةدام

 الغم ( ب ر ض ) لوصالا فورخلا يه ةداملا
 0 زاخو عملا لم ىدعإ ا هكينت لشمال اهانعم

 ةغيص ةباب ديقم ريغ ًاقلطم لصالا نوكي نأ بجي هنأ قلطنم نم قلطني

 نع لقنو «هنم ًاقتشم هلعجو هتلاصال ححصملا وه يتاذئا هقالطإ نوكيل
 لقعي الو :هلوق ٠(

 لبقت ال ةرؤصتملا ةداملا ذإ هريغل ًالصأ وأ هريغ نم ًاقتشم ردصلا نوكي نأ
 ةرصاعملاو ةئيدحلا ةيوغللا تاساردنا ضعب

 ّحصي مل اذإو؛ :ًالئاق بقع مث ؛هردصم ىلإ ةراشإ نود يكرلا اذهب تذخأ دق

 /1) ةياردلا ةباهن يف يناهفصالا نسح دمحم خيشلا

 نأ ىلإ راشأو . 2006 ىرخأ ةروص

 نأ نيعت دقف تاقتشملل ًالصأ لعقلا الو ردصملا مس! الو ردصملا نوككي نأ

 لكل ةلباقلاو ةغيص لك نع ةيراعلا ةقلطملا ةداملا كلت اهؤدبمو اهلصأ نوكي

 نمو نوثدحملا نوسرادلا لصوت دقل : 2” >رخآ عضوم يف لا ,250ةغيصا

 نيب فالخلا عوضوم يف ةمساح اهنأ ين ودبتا ىلإ نييلوصألا نم مهقيس

 وح نييفوكلاو نييرصيلا

 اقتشملا لصأ نأ

 بستكت اهنكلو ًادلحم ىنعم اهل بسنت نأ عيطتسن ال يتلا ةثالثلا نكاوسلا

 ىلإ مهنم لك بهذف ؛لعفلا ةلاصأو ردصملا ةلاصا

 يأ ؛تاقعشملا هذه نيب ةكرعشملا ةي ! ةداملا ةفورعملا تا

 )١( ص :نييلوصألا دنع يوحنلا ثحبنا ؛نيدلا لامج ىفطصم .د :رظني 993 - 814

 9ص «قباستا ردصتارظنب (؟)

 701 :قباسلا ردصملا رظني (©)
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 ةيقصولا تايئاسللا روض يف ةيفرصلا ةيتبلا ةسارم

 نم لك نوكي ساسألا !ذه ىلعو .اهب ةغيصلا جامدنا دنع ددحما اهانعم

 عجرت يتلا تاقعشملا رئاس نم ًاّقتشم لوعفملاو لعافلا مساو لعفلاو ردصملا

 ةجيتن هذهو .لعفلا الو لصالا ره ردصملا الق ؛كرتشملا لصألا اذه ىلإ ًامعح

 تاساردلا ىلع دمعي نيثدحما نيسرادلا جهنم ناك اذإ ركلو كلش الب ةديج

 تاغللا عئابط دصر يف ةظوحلم ًادوهج تلذب يتلا ةيهقفلاو ةيوغللا

 نم ةلأسملا ىلإ نورظني اوناك نييلوصألا ّنإف اهتمورأو اهلوصأ روطتو اهتاشنو

 ٠ دّرجم يلقع جهنم نم توكلمي ام ةيواز

 نع يقاقتشالا اهماظن يف ةفلتخم ةيبرعلا نأ ىلإ تايناسللا ءاملع ربشيو

 فرصلا ثحبم أدب يذلا ريهشلا يسنرفلا يوغدلا وهاهف ؛تاغنلا نم اهريغ

 هساسأ ىلع ىنبت يذلا ماعلا ماظنلا نايبب ( ىحصفلا ةيبرعلا ) هباتك يف

 ماظننا نأ ىئإ راشأف :ةيسنرفلا هتغل يف هفنأ ام اقم ةيبرعنا ةملكلا

 يفن» !لاقو ؛ةيسنرفلا ةغللا يف هفنأ ا ًامامت رياغم وهو دج صاخ ةيبرعلا يف

 ساسأ ىلع - ةغللا نم ربكألا بناجلا يف  ةدرفملا نيركت نوكي ةيسنرفلا

 تباغلا ًالغم دخانتو ؛تبانلا ءزجلا ىلإ قحاون وأ قياوس فاضتف ؛قاصنإلا

 زمر (ههطاع) ةمدكلا ين هدجن يذنا (ةفطا)

 .املكلا هنم نّوككم نأ

 قاحلإلا ةطاسوب عيطتسنا

 (وهطل- عملو (ةفطا-عتعزو (ىقطا-عدعزو (ىفطا عن :

 (وهطا ل ماعز و (مطا- هصتو (وقطا-هدص- عمار (ىدطل-هنص_ عنج (ىقطل- تنصت عتجو

 زاب عيطتسن امك (هقطا-1616-00)و (؟ةطا-اعالو (066- :تامنكلا

 هذعو (عم-وهطا عزو (ةممكقطل عيمممتزو (لعو-عم-ومطاعمو (عونومطا عصعمل)

 .تاملكلا ةرسا هيلع قئطي انم نوكت ًاعبمج تادرفط ًاعبات ًاعيمج اهل نإ

 تارسألا نم اسهم ًاددع ةيسنرفلا يف فداصن نأ نكمي اذكهو ءًاكرتشم

 اع



 دوصقملادبع دمحم دوصقلادبع

 ماظنلا امأ ...وه امك اهيف تباثلا ساسألا ٌلظي نكلو هدارفأ ددع يف ًاتوافتم
 ًاعباث ًاءزج ال (هعامع) ًالصأ مدختسي هن ؛ًامامت كنذ ضيقن ىلع وهف يبرعلا

 وأ ىلقأ ةماع ةركف اهعرمجمب لصتت تماوص نم نوكم لصالاو .(ةةقنعةلع)

 ةطاسوب ةلقتسم تامذك يف عقاولا ىلإ ةركفلا ءذه ليوحت متيو ًاديدحت رثكا
 ةغيص يطعت يتلا يه نذإ تاتصملاف ؛لصألا لخاد يف عضوت يتلا تاتّرصملا

 ةماعلا ةركفلا كنت قاطن يف يأ ؛ةمهبملا ةداملا ئم عونلا اذه يف تاملكنا

 ءزج هنإ ؛هتاذب دجوي الو دوجولا قباس سيل لصالاو «لصألا اهنع ربعي يتلا
 ةطساوب هدوجو فشكدي امنإو ءضعب نع اهضعب فلتخما تامثكلا نم
 ةدحو ىوس سيل تباغلا اذه نكلو :تباثلا هبشي اذه يف وهو ؛لينحتلا

 ةعومجم ره ّلاد نم نوكم يقيقح يوغل عقاو رذ وهف «لصالا مامأ ةيوحن
 نم ةعومجملا هذهب ةطبترملا ةماعلا ةركفلا وه لولدمو ةيدعملا تماوصلا
 نإو يرخللا عقاولا اذهب يعو ىلع ملكتملا نإف كلذ نع ًالضفو ؛تماوصلا

 .(3)«ريكفت ىلع مئاق ريغ هيعو ناك
 نيب يلكلا قرفتا مهفن :لاقف هباتك نم رخآ عضوم يف كنذ دقو

 ةيسنرفلا يف مدختسن نحنف ؛ةيسنرفلا ةغئلا ماظنو يقاقتشالا ماظنلا اذه

 يف ةلخادتم تاتوصمو تماوص نم نوككم عقاولا يف وهو «ريغتي ال أتبا
 يكلو . ةثزجنلا لبقي ال لك نيرصنعلا نم غاصي ثيحب «تماوصلا هذه
 يهو ءامردص يف ءاوس دئاوز .املكلا نكت

 - لصالا نم أدبت اهنإف ةيبرعلا ة .قحاوللا يهو اهزجمع يف مأ :قباوسلا

 يذلا يتماصلا لكيهلا وهو يفف ؛تاتوصملا لاخدإي - ةفلتخم تآينب لكشي

 )١ ( ص :ديدج يوغن ءانب وحن : ىحصفلا ةيبرعلا 08-51 .
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 .ةيفصولا تاينامألا ءوض يف ةيفرصلا ةيفيلا ةسارد

 كنذ ًاتمضتم (ب تاك وه ًادحاو ًالصأ دجت ًاعيمج اهانركذ يتلا تاملكلا

 نع اهضعب فلتخي ال ةق تامنكلا هذه تأ عقاولاو . ( ةباتكلا ) ماعلا ىنعملا
 ةمحفملا تاتوصملا ةطاسوب ةددحملا اهيناعم ذخ“

 بتوكو (مانانطد) بتُكو مقلط بْن

 .(مننط) بْتُكَو (2206) بناكو (طانقفط) باتكو (هلط) بْتُكو (0هسانطد)

 صئاصخ نم ةيساسأ ةقيرط يقاقتشالا لصألا لخاد تاتوصملا لاخدإف

 انظحال ةروك ذم ةلثمالا يف تلخد يتلا تاتوصملا ائئمأت اذإ ادنكلو :ةيبرعلا

 وأ ةليوط - اهتدمب نكن ءبسحف تاتوسعملا عباوطب ةقنعتم تسيت ةلاسملا نأ

 (ناتطد) بعمر (اههمطد) َبئاَكَو (1«ةنقطو) ّبْنَك ةئئمالاف . ةريصق

 نم لوالا توصنا لوطب الإ ضعب نع اهضعب فلتخت ال (8«انالطه ) بتوُكو

 توصملا لوط يف نافلتخي (5822100) بتاكو (1«ةاهننط) باعك نالاثملاو .لصالا

 تّوصملل ةيساسالا ةيمهالا ىرن اذكهو (1) تّرصن! ىنإ ةبسدلاب هناكمو (8)

 تاتوصملن ىنعم الف ةيسنرفلا يف امأ .ًايئانب

 ةدملا يف ليعض قرقب رعشن ذإ ؛ةليوطلا

 د اهل نإ ذإ «ةيبرعلا يف

 ةفاضإب ةزيمثم ثاملك بسحف ةتماص تاوصأ ًوكملا لصألا نم ذحؤي لأ

 يه امثإو :ةيطابتع' تسيل تاتوصملا هذه ةفاضإو .لصالا ذه لخاد تانّوصملا

 ةفاضإ ربتعي لصالا نم ثناثلا وا يناثلأ فيعضتو .هتيمكو توصلنا عباطب ةدْيقم

 اذه ىلع قلطيو «ةيدخادلا تاريغتلا هذه ثايناكمز ىلإ يساسأ رخآ رصنعلا

 ن و؟ ( تاتّرصملا بقاعت ) ماظن ماظنل' .210(يلخادلا لوحتلا :

 ه 5- ه4ص :ىحصفلا ةيبرعلا )١(

 دهم



 دش هس يشيب ا حجج بع - محم

 ةيبرعلا ةخللا نأ ركذف ةيبرعلا يف قحاوللاو قباوسلا ماظن نع لجرلا ثدحتو
 لاب تاذ لئاسو اهحنمي قاحلإلا اذهو «نيعوتلا الك نم ليلق ريغ ددع اهيدل
 .210يلخادلا لّوحتلا ريثاتل ةعضاخ اهنكلو

 :ةيعابرلا غيصلاو نويفصولا

 (مركا ) رحن يف ةزمهلا ربتعا دق ةيفرصلا ثوحبلا يف يديلقتلا جهنما نإ

 وه يرحن ضرغلت اهب ىتزي يتلا تادايزلا نم ( مرك ) وحن يف فيعضتلاو
 ةدايز لك ربتعيو لب ؛ةيفرصلا تاقحلملا نم نوّيفصولا اهربتعا دقو .ةيدعتلا
 تاقحلملا ليبق نم ميملاو ءارلاو فاكلا يه يتلا لرصالا ةثالثلا فورحلا ىلع

 ين نيللا فرح ًاضيأ ةيفرصلا تاقحلملا ليبق نم دلعيو 2" )كئذك ةيفرصلا
 هرمحلاف ؛( لترق )و ( لتاق )
 ةيزاوم ةيلكش ةيفالخ ةميق نع ربعيل هب ءيج دقف ّدملا فرح امأو .ماللاو

 ءاتلاو فاقلا يه نيلمفلا نيذه يف ةيلصألا

 :(لتاق )و (لَقق ) نيب انه ةيفالخلا ةميقلا قرفتو . ىنعملا يف ةيفالخ ةميقل

 انهاه هلاق ام اهدعب امو ( ١٠ص يف لصف مث . هال-د <ص «قباسنا ردصفلا رظني )١1(

 ىلإ هدنع للحتت ةقحالي وأ ةقباسب ةلصتلا ةملكلا نان ملكا

 ,و ؛لصالل كردم وهف :( ةقحال أ ةمتباس + لصأ)
 اهلصأو (م) ةقباسلا ةدايز عم ؛(لاعفم ) ةبزب ( داعيم ) ةملك ًالئسف : يئوص ضراع هل

 ضرع اه اذإ هجرختسي فيك فر

 تماصلا وهو واولا ترص يف ةنئامب (81 - م) ةقباسناب ىطنلا عينتسا دفو ( د غو)
 نا دمن اذهبو . يلخادلا لوحتلا ماظنل قحاوللاو قباوسلا عضختو ...لصألا يف لوألا

 قحاولفاو قباوسلا :نال ؛يعيبط اذهو «لكن ةذوخاملا ةغيصنا لعفب ددحم قاطن تا
 ركذو ءيئماصلا لكبهلا يه ةدحو ناغرصي ةقحاللا وأ ةقباسنا + يئالثنا لصألا

 ةزمهلا : ةيناتنا قباوسملا
 وطنا ةرسكلاو ءنآ : قحاوللا

 نع ثادمتو باهسإب اهنع ثلحتو ؛ممملا - ءانلا - ها
 20908 ص :رظني ز 0

 يرعلا ةغقنا مامت د :رظني (؟) . 1815 ضص ءاهاتيمو اهانعم

 1ك



 ةينسولا تايلسلا هج يف ةيفرسلا ةيتبكأةشاونا

 نوب ىتعملا يف قرفلا هيضتقي قيرفت وهو ىرخأ ةهج نم ( لتوق )و (لتم) نيبو
 ةيقرصلا تا ماللاو نيعلا نيب ةمنكلا ءاف رركتن نأ .اقحتملا نمو . نيتغيصلا

 تتئامت

 ءرجرج :لاعفألا هذه تايعابرف ؛هّكف دعب ددشملا فرحخلا يرصنع نيب ءافلا

 اذه لك يف
 ةيئالغلا ةغيصلا كلذب دهشت ءيلصأ فرح ال :ةيقاحلإ ةيفرص ةدايز

 ؛زلا نوكت دقو .« ١ )ةدرجما

 ةرركملا ءافلاو . لزلزو ءرثرثو ءفكفكو «سعسعو ءدهدهو

 عون ىلإ رظن نود ةّرح ةدايز ةيعابرلا ةغيصلا يف ةدا

 لاعفالا نم ةفئاط كانهو .ةيلصالا فورحلا دحأب هطايترا ىلإو ديزملا فرخلا

 نكلو نييفرصلا رظن يف ةعبرألا فورحلا ةيلصأ ةيعابر ربتعت ةيبرعلا ةغللا يف
 فورح نم نكي مث ولو ىتح ًاديزم فررحلا هذه دحأ نأ نوري نييفصولا

 ءدرعو دبرع ؛رثبو رثعب ؛ بلقو بلقش ؛جردو جرحد : كلذ نمف ءاهينومتلاس

 لمعتسي نأ امإ «ةيثالث ةدام وذ يعابرلا لعفلا ْنأ ىلإ اوراشأو .درغو درغز

 عيض اهب نيععستا نأ امإو ءيقابرا ل مقلا نعم سفن اهل ثالث لمف اهنجا
 ءاح نوكي دق دئازلا فرحلا نا كلذك نوريو ,ىنعملا سفن لوح رودت ىرخأ

 فورحلا نم فرح يأ نوكي دقو ءأيازوأ ءاب وأ ًاديع وأ ايش وأ ًاديس وأ

 يف دئاوزلا رودت يتلا ( اهينومتلأس ) فورح ىلع رصاقب سيئو ؛ةيدجبالا
 .0”2يمادقلا فرصلا ءاملع رظن ةهجو نم اهكلف

 يف ةئيدحلا ةيوغدلا تاساردلا دئار ناك نامثع حتفنا بأ ةيبرعلا فوسلبف نأ ودبيو )١(

 لغلق : وحن نأ قاحسإ يبا نع لقن ( 400 71) صئاصنلا يفق ةلاسفا هذه

 :الث كلّذت ةملكلا نأو ( لفعق ) : ةنزب رقرقو رجرجو لصلصو

  قباسنا ردصفلا ءمامت د :رظني (؟)

 مال



 سول دم هدو كاد

 ةهجو نم يلخادلا لوحسلاو قاصلإلا يترهاظ نم اهفقومو ةيبرعلا
 :نييفصولار ظنا

 فرعي ام ثيدحلا يوغتلا ثحبلا اهنع رفسأ يتلا ةيوحننا مظننا نم

 ام كلذكو «ةطسونملا دئاوزلاو قحاوللاو قياوسلا م

 :اهنم دافتسي اهنأل !ةعراضملا فورح مث ؛عوبلاو ددعلاو صخشلا : يه

 عونلاو ددعلا :اهنم دافنسي ثيح ؛عمجلاو ةينثتلا قصاونر ددعلاو صخشلا
 ديفتو ركذملا ةغيصب اهتلباقم دنع عونلا ديفت يهو ثيناتلا قصاون مث ءاضيأ

 «؟)نونلاب ءاعلا ةلياقم دنع ددعلا

 « لجرلاو

 لإلا حرتقيو
 هابات ةيبرعلا انأب حّرصيو ةيبرغلا ةقيرفعلا ىلع قاصنإلا ى

 ةغبص تقلا امكؤىرخأ ةغيصب ةغيسم قادللإ يأ
 مغرلا ىلع ؛( مجنرحا)ب ( سسدعتا)
 ىمسيو ىرخألا يف

 هذهف» :لوقي ,ىثوألا ةجردلاب يفيضو تاقحتملا ىنعم

 هنوُمسي امم وأ ثاودألا نم وأ ةدايزلا فورح نم تناك ءاوس ؛تاقحللا

 ةملكلا يف يفيظرلا اهانعمو :ًايمجعم ال ًايفيظو ىنعم ذخعت ةئصتملا رئامضلا

 0895 3؟ص «قيباسلا ردصقا :رظني (*)

 ل



 (مهنومرتحي) الثم انذخا

 ملكتن نإ انتأل ( عر ح) ةثالثلا ةيمصألا فورحلا عدن مل عراضملا با

 ةملكلا يف (ةلأ8) رشح يهو ءاتلا ىنع عفل د' ديال انكلو . تاقحلملا نع انه

 :كلا :لاعتقالا ميقروم هنع ربعي

 ةيدمعلا وأ ةينعافلاو لاعتفالاو ةعراضلا يه تاميفروملا نم ةفئاط انه ةملكلا

 يف تاقاحلإلا اهيدؤت فئاظو ًاعبمج يناعملا هذهو . ةيلضفلا وأ ةيلوعفللاو عقرلاو

 يتلا ةفيظولا وه ىنعم اهنم لكل ؛دب صاخ نحدمب امهنم لك صقخيو ؛ةملكلا

 اذإ ثاقحلملا ىنعمف ؛هنع ربعي يذلا ميفروملا وه ىرخأ ةرابعب وأ ءاهيدؤي

 21 ئش نك لبقو
 أ - اهريغ يفوأ - ةيبرعلا يف تاقحنلا' نأ ىلإ ربشيو

 ١- (ميعاق»لعك) رو دص ,

 «ةهلاحعو) ءاشحأ

 .ئانككا»«عو) زاجعأ

 هريبعتب ًايعم ًايفرص ىنعم

 ةغللا يف رودسصلا رهشأو . ةعراضملا فورح



 دوصقملادبع دمحم دوصقئاديع

 ةزمه ةكرح يأ - (لاعتفالا ) لوأ يف يتلا ةكرحلاو ةحرتفملا ةيدعتلا ةزمهو
 ءاعلاو نيسلاو ةزمهلاو ءلاعتفالا لوأ يف ةتكاستا نوننإو ةكرحلا مث -لصولا

 يف ميملاو ءاتلاو «( لعافت )و (لعَمَت ) يف ةحوتفملا ءاتلاو ( لاعفتسالا ) يف
 غيصلا فيراصت يف رودصلا هذه بسأتي ام أضيأ اهتمو .(١)قطنمتك لعفمت
 «يثالثلا نم ( لوعفم ) لوأ يف يتلا ميملا اهنمو «لعفتمو لعتفمك ةروكذملا

 بنقسو بلقش يف امك ةملكلا ةبادب يف يتأت يتلإ ةرخلا تادايزلا كلذكو

 و يه ةنيعم ةيفرص ةدحو وأ ميفروم نع ربعيل يأ ءاهيف انبعم

 ًاًيفرص ىنعم يدؤيل ةملكلا طسو يف ءاج ام :وشحلاو .درغزإ

 رهشأو
 نم نيعلا فعضم يف فيعضتلاو لاعتفالا ءات :ةيبرعلا ةغللا يف ءاشحألا
 ةملكلا طسو يف فرح ةدايز اهنمو دهم وحن يف ةرركملا ءافلاو :يئالثلا

 وشحلا طرشو .ةيماعلا لاعفالاو رثب نم رثعبو ءجرد نم جرحد لئم لاعفأ يف

 ىنعم ىدأف ةملكلا رخآب قحلا ام :زجعلاو .نييلصأ نيفرح نيب نوكي نأ

 باوبا نم باب نع ربعي صاخ ميفروم نع هريبعتب ايفرص وأ ايوحن ايفيظو
 نونو ةلصتملا رئامضلا ةيبرعلا ةغللا يف زاجعالا رهشأو .فرصلا وأ :وحتلا

 ريسكتلا عومج لمشتو .ثيناتلا تامالعو هفورحو بارعإلا تاكرحو ةياقولا 2 شالا ثيناعلا ت و ابا ا تاكرحو ةياقولا

 درجم نم ريثك ىلع يوتحت امك زاجعألاو ءاشحالاو رودصلا نم اريثك

 .2؟ )ةيلخادلا تاريغتلا

 .1813/ص ءاهانبمو اهاتعم ةيبرعلا ةغلتا ؛مامت .د :رظني )١(

 188 ص «قباسلا رظني (؟)

 «ثحبلا جهانم رظني .اًيفرص ارصنع سينو ةيفرص ةدحو هنأ ىلع ميف



 ةيفصولا تايتاسلنا ءوض ين يفرصلا ةيتيلا ةساردا

 نأ ىلإ لجرلا راشأو
 قايسنا يف تاملكلا

 نيب دودحلا قلخ لئاسو نم ةليسو ةيفرصنا ةغيصنا
 210 اهب رخافت يتل٠ اهتازيم تايربك نم ةيبرعنا

 :ثيدحلا يفرصلا سردلا يف نمزلا

 اًيفرص اهنع رّبعت ةماع ةيوحتو ةيفرص ةلوقم نمزلا نأ ىلإ رودق .د راشإ

 مضت اهنأ يف كرل شن تاغللا نأو :(©00زانع21500) يلعفلا فيرصتلا غيص

 فلتخت تناك نإو :لبقتسُماو رضاحلاو يضاملا يه ةيسيئر ةيفرص ةنمزأ ةثالث

 قرط يف

 ” :ىرخأ ةهج نم ةنمزألا

 نم هنُمضتت ام ددع يفو ةهج نم ًاًيوحنو اًيفرص نمزلا نع ريبعتلا
2 

 .(؟3رمألاو عراضملاو يضاملا يه ةسيئر ةيفرص ةنمزأ ةثالث ةيبرعنا مضتو

 19/0ال رص ءاهانبمو اهانعم ةيبرعلا ةغللا ؛مامت .د :رظني )١(

 - ئاوزناو نوصألا - اهلمكاب ةغيصلا هن“ ىنع ينبملا ىلإ رظني له و : مامت .د لءاسعيو
 ةملكلا ءافس ةثالئلا لوصألا ربتعن نأ وأ ,ميسقتلا ينابم ىلع ًاعرف ىنبملا نوكبف

 ءيئابملا عيمج يف اهدرجو قافنال - ىنمملا فالتخا يف !

 فيرصتلا ينابم ىلع ًاعرف ىنبملا اذه نوكي

 نخدال -

 دونلا ىلإ ال هلك لاعفتالا ىنإ ةعواطماو

 اعرف ةغيصلا ىنعم انربتعاف ةيفرصنا يناعملا هذه نم دحاو ىلك ىلع لاذلا ىتيملا نا

 قباسنا (ةغدتخما اهعيصصب لعقناو ةفصلاو مسالا : يهو ؛ميسقتلا ينابم ىلع

 503 نص ,تاّيئاسللا أئدابم ؛رظني (7)
 -نمزلت يثالثلا ميسفتلا نع برعلا نويفصونا ثدحت ةثالث يف ةنمزألا صح نعو (+)

 اب



 دوصقكادبع دمحم دوصقلا دبع

 رثكأ ىلإ ةيفيرصتلا اهلوادج نمض لعفلا ةيدنهلا تاغللا امأو مسقفف
 وأ :ةديدج ةنمزآ اهنم قتشعف ةنمزالا ضعب يف ققدت اهارن ثيح ؛كنذ نم

 - ًالئم - ةيسنرفلا يفف ؛ةدحاو ةعيص يف نيدمز عامتجا نم ةنمزأ
 (ةاناانك) بيرقلا لبقتسملل رخآو (ةداالت) لبقتسملل نمز دوجو ظحلن

 ًانمز صصصخت كلذكو (ةاناادع ةا1#م1©) طيسبلا ليقتسملل ثلاثو (0:066)
 كلذكو (مهعوعما صوللاال) رمتسملا رضاحتب رخآو (©8610) رضاحلل

 (مةقوم' عمم م056) رضاحلاب قّنعت هل يذلا يضاملا هنمف ؛يضاملا

 يضاملاو ؛لمنمدتكتا) ددجتملا يضاملاو :(مةو56 260600) بيرسقلا يضاملاو

 2١ )(مدعوم' دليمماع) طيسبلا يضاملاو ,(ماانع الع مدكاخا) ) ماعلا

 (م856001) رضاحلا :اهنم ةنمزأ ةدعب ًايفرص نمزلا نع رّبعت ةيزيلجتإلا ةغلئاو
 ددجتملا رضامملاو ,(م16680[ ةاتطماع) طيسبلا رضاحلا :هنع عرفتيو

 رمتسمملا ماثلا رضاحلاو (م,عىعالا مع5060) ماتلا رضاحلاو .(عنعوعتلا ت0اقاتتاال0الك)

 طيسبلا يضاملا :هنع عّرفتيو (مهكالا يضاملاو (مرعوعما معرتععأ مهلا نمانك)

 (مدكأ مه21001) ماعلا يضاملاو (مدكي مران هانمالك) رمتسملا يضاخاو (035[ هلرمماعل

 سيسفت حرتفي نسربسي ىرنف ؛مهتاعل يف تويبرغلا هبنإ راشأ اب نيرئاتم هوضفرو -
 وه سيئأ .د لعلو .كلذ نم رثكأ ىلع لمتشت ,رعلا نأ ىلإ ربشبو اًيعابس

 نم لبلق ددع يف الإ (نأك ) يف يضملا ىنعم حوضوي ظحلي مذ هنأ ريغ ؛ةرم ةثامعبرأ
 .15 ص ؛ةقلفأ را نم :وظني . تايآلا كدت

 .اهناسللا ئدابم ؛رودق .د :رظني (1)
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 .ةيقصولا تايناسللا وض يف ةيضرصلا ةينبلا ةسارد

 2١ )ًاضيأ ةثالثلا ةنمزالا هنع حرفتيو (ةاللانتع) لبقتسملاو
 ةيزيلجنإلاو ةيسنرفلا ناتغللا هنع تربع يذلا يقيرصتلا عسوتلا اذه عمو

 يه ةسيئر ةنمر ةثالث ىلع ةئالدلا يف كرتشت ثالثلا تاغللا نأ انيار نمرلل

 ريبعتلا يف اهتيصوصخ ةغل لكل كلذ دعب ىقبيو ؛لبقتسملاو رضاخلاو يضاملا
 زيئجنإلاو ةيسنرفلاف ؛هتاعونتو هتالالدو نمزلإ !ذه نع

 - ةيوحنلا ةيقايسلا نئارقلا ةطساوب هنع رّبعت ةيبرعلا نكلو ؛فيرصتلا ةطساوب
 عم (اهانبمو اهاتعم ةيبرعلا ةغللا) هباتك يف ما

 نمزلا نع نارّبعت

 .د لوادج نم حضّعي امك

 همّدقت يذلا يفرصلا نمزلا :امهلّوأ «نمزلا نم نيعون نيب ريمي هنا ةظحالم
 فصوي نمز وهو- قصاوللاب فرعي ام قيرط نع يلعفلا فيرصتلا لوادج
 ةيدانسإلا بيكارتلا همدقت يذلا يوحنلا نمزلا :امهيناثو-قايسنا جراخ

 نئارقلا ينابم لكو تاودالاو- يوحنلا قايسلا يف يهو.- لاعفالا مضت يتلا

 .2”)قايسلا لخاد الإ فصوي ال نمز وهو ؛ةيقايسلا

 رظني )١(
 «تايئاسلنا ئدابم :رودف. دو . ؟ 4 ٠ ص ءاهانبمو اهانعم ةيبرعلا ةغللا : مات . د رظس ( ؟)

 71 ١ص :تايناسللا ٌئدابم ؛رودقا

 امب ارثاتم ةيبرعلل ينمزلا فيرصتلل ةددعتم ةيفيرصت لوادج مانت .د دعأ دقو , 7١ 5ص
 رثاشلا اذه يف ساب الو - انحضوأ املك - ةيبروألا ةيدنهلا تاغللا ضعب يف نئاك وه
 عانطصا اطخ يف سرادلا عقي ال ىتح ؛ةيبرعلا يف لعفلاب دوجوم ره امن قالطنالا مادام

 نوكي ال دقتيحو . ةيبنجأ
 لامعتسالا نمض نئاك ره امع رْبعت ال ذكنيح اهنأل ؛لوادجلا هذه نم ىجرت ةدئاف ةّمث

 امع وأ ةيبرعلل ةينمزلا ةينبلا ىلع ضورفم وأ بلجتسم وه امع لب «ةيبرعتا يف دوهعفلا
 .7 7١ص :( تايناسلنا ئدابم ) هباتك يف رودق . د ريبعت دبح ىنع - اوكي نأ ىهتشم

 -نأ ىرأ نمزلا ةيضقب قلعتي اميف ةصاخيو نوفصولا بتك يف يتاءارف لالخ نمو

 رت ىنبل ةيفرح تامجرت لصألا يف يه ةيفيرصت لوادج

 1ع



 يستقل يبع دعست ويس ابوع ثبتي

 : ةيفصولا رظنلا ههجو نم ةملكلا ةيئ هتقالعو يفرصلا نمزلا

 ينمز ريغ ةيبرعلا يف لعقلا رهوج نأ نوري نييفصولا نيثحابلا بلغأ

 نمزلا نيب طبرلا يئاتلاب نوضفريو 2١: )ةيبرعلا يف يفرص نمز دوجو نوضفريو
 نوضفري مهنأل ؛لعفلاو ةاعارم الب لعفلا ىلع ( ىعم ) نامزلا ةنوقم ىرحت

 .(70هلامعتسال

 ةيلعفلا ةغيصلإ لكش ةلالد ضفر : ىلوألا ءنيليبس ضفرلا اذه ذختا دقو

 ىوتسملا يف هيلع اهتلالد ميظنتو يفرصلإ ىوتسملا يف نيعم نمز ىنع

 !١و . يوحنلا يف هيلع ّلدت نأ وأ نمز ىلع اهتاذب ةغيصلا لدت نأ ضفر

 2؟)ّلدت ال امبرو نمز ىلع لذدت لامعتسالا يف يهف ؛اقلطم لامعتسالا

 «ةيبرعلا انتغنل ميسفت بسن؛ وه ءامدقلا برعلا ةاحننا هددح يذلا يئالثلا ميسقتلا <

 كرثمتر ؛قابسلل اذه كرثيلف ىنعم ا ثيح نم ىرخأ ةنمزأ ىلع تاقايسلا ةلالد امأ

 الإو هتاقابس يف لعفلل :نبعم قابس يف رخآ نمز ىلإ هبنف وأ هدعب
 اهب زيمعت يتلا اهصئاصخ مهأ ةيبرعلا اندففأو هتايحالصو هماهم نم قابسلا اندّرج

 ين يتفلتخم رظن يتهجو هجهنم يف ريسوس يد دنانيدرف يرسيوسلا مئاعلا ددس ( ١

 رظنلا ةهجو يهو «لخدم يأ هيف نمرلل سين بقنأ روحم لمت ىنرالا :
 رظنلا ةهجو يهو ينمزلا ريغتلا ساسأ ىلع مرقي اًبسأر اروحم لْثمت ةيناثلاو :ةيفصولا

 ه5 ص ؛ةينبلا ةلكشم :مههاربإ ايركز .د :
 :كنذك رظنمو . 17ص :ةغنلاو نمزلا ؛كنام .د :رظنب (؟)

 37 ص ءةغللا

 .١71ص ءةقللاو نمزلا :رظني (5)
 لامج ىفطصم لوقي ؛ةلاسملا هذه يف نييلوصألا بهذمب اورثآن دق ءالؤه نأ ودبيو

 نورستعي اوناكءثيدحلا يوحنلا سردلا لبق يأ ؛دج رخأشم نمز ىثإ ةاحتلاو نيدنا
 لرلدم ثدحلا نال ؛لعفي لعف ةغفيص لولدم هنأ ي ؛!ًيفرص ًالوئدم لعقلا نامز

 تاوربتعاو «ةبست ةناد مهدنع اهنأل (ةغبصلا نامز اوركنأ دقق نويئوصالا امأ ...اهتدام

 يف ةينمزلا ةركفلا ؛سينأ



 .ةيقصولا تايناسللا ءوض يف ةيفرصلا ةينبثا ةسارد

 نم - يوحتلا نمزلا بتاج ىلإ - يقرص نمز دوجوب مهنم ددعرقأ دقو
 نومير روك دلاو 2 ١)7يئارماسلا ميهاريإ روتك دلاو ناّسح مامت روتكدلا ءالؤه

 .2”)هيلوق دحأ يف ناحط

 لعفلا ةغيص ةفيظو هنأ مام . د دنع يفرصلا نمزلا اذه تامس نمو

 يف ةينمزلا لعفلا ةغيص ىنعم نمضتي ال هنأ كلذ ينعيو ؛قايسلا جراخ

 270:اهب يهتنهو ةيلعفلا ةغيصلاب أدبي يفرصلا نمزلا» هترابعبو «قايسلا

 نم نمضتي الف ؛اهيلإ لوحت ام وأ فورحلاو تاودألا سيلو خيسعلا هرادم ناو
 ريغ غيص هنع ريعت ال هنأ كلذك تامسلا هذه نمو . خساونلاو فورظلا مث

 ديدحت يف ةفيظو هل نأ اهنمو .ةفصلاو ردصم او مسالا ةغيصك ؛ةيلعف

 لعف ةغيص ال اهئئارقو ةلمجلا قايس لولدم هنأ يأ ؛اًيقرص ل ًيرحن ًالولدم نامزلا <
 سز ىلع ( لعفي )و ؛لبقتسم نمز ىلع قايسلا يف لدن دق ( لعف ) نأ ليلدب لعفي

 لثم لبغتسم وأ ضام نمز ىلع اهقايسب ّلذت ةيدعفلا ةلمجلا

 ناك اذإ  اهقايسب ّلدت دف ةبمسالا ةلمجلا نإف ؛(ورمع برضيس) و ( ديز برض)

 (كاخأ ٌلئاق اذه )و ( كيخأ لئاق اذه ) لئم لبغتسناو يضاملا ىلع - اًفوذحم ربخلا
 نيز نب نسمح خيشلا هلاق ام رظنيو 9:7-/7٠1. ص «نيبلوصألا ددع يوحنلا ثحبلا
 ةلالد مدع نأشب ١5ص (نيدلا مئاعم ) هباتك يف (ه١١١٠ : تز يلماعنا نيدنا
 تا يرئازجلا هللا ةمعن ديسلا ىلعفلا نامز ركنأ دقو .نامرلا ىلع ( لعفأ ) لعقنا

 ةيئايضلا دئارفلا شماهب ةعوبطملا هتيشاح يف (م
 )١( 79ص هتينبأو هئامز لعفلا :رظني .

 تناك اذإو .ضام

 لوألا عضوملا يف يفرصتلا نمزلا ىفن دقف ؛١

 .*5 نص ةيبلطملا كلام . د :رظنيو . ينا
 ةركفلا نع ةلقتسم غيصلا بيناسأ ةسارد ىلإ اعد سينأ ميهاربإ .د

 1/051 :ةيبرعلا ةينسلألا رظني (؟)

 .117/9ص :ةغئلا رارسأ نم .و ةيتمزفا
 74ص ءاهاتبمو اهاتعم ةيبرعلا ةغللا ع )
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 دوصقملادبع دمحم دوصقمادبع

 .28)ةيفرصلا ميسقتلا ينابم
 هنأ يفرصلا نمزلا سسأ عضو هتلواحم يف مامت . د ىلع كلام .د ذخأ دقو

 ضرعي نأ ريغ نم نمزلا ىنع ةعطاق ةلالد لدت رمألا لعف ةغيص لعج
 مسق يف ردصملا لعج هّنأو ءنايحأ نمزلا زواجتت يتئا ةغيصلا كلت تاناكمإلا

 نمكي ةسمنملا تافصلا نيبو هنيب قرفلا نأ ثدحلا ىّمسم هلعو مسالا

 هسفن ثدحلا وه ردصناو ؛ثدحلاب فوصوم ىلع لدت تافصلا هذه نأ يف

 ينمز نيب ًالصاف ًاًدح مسر هّنإو ؛طقف ىمسمللا ةلالد هل نأ وأ ةنالد ريغ نم
 ةغيصلا يتهج نم ةاحنلا رظن امك «يفرسلا نمزنا ىلإ رظنو رحنلاو فرصلا
 .2”)(طقف ةيلعفلا غيصلا غيضلا همع يمن [يضربصل زل نا لزق فيولا

 نم فشتكلاو ةيبرعلا ةغللا يف يفرصلا نمزلا حمالم نييعت » نأ ىلإ صنخإ
 غيصلا ىنب صحف : ىلوألا !نيتطقن يف ثحبلا ىلإ جاتحي أمات ًافشك هتامس

 تالالد نم ىنبلا هذه هيلع لمتشت امو ةيئمزلا غيصملا ازاجم ةاجنسللا

 يف غيصلا ةبقارمب يوحنلا ىرعسملا يف نمزلا صحن :ةيناغلا ...ةئيدح

 نمزلا دادتم' قمع سايق نم ؛هريغت و يفرصلا يلالدلا اهتوبثو لامعتسالا
 دقعبو. تالال دناو لاكشالا نيب 0

 ةغللا نمز ةعيبط ىلع مكحلا نوكيل يوحنلا نمزئاو يفرصلا نمزلا نيب ةنراقم
 .270«ةقدلاو لومشلاب مستي يفرص نمز هنأب ةيبرعلا

 45ص ءاها
 نمزلا قيرط نع مالكلا ماسقأب ةيبرعلا يف ةفورعملا ميسقتلا ينابم نيب

 ندب فورغلا ضعب ىلإ حملا يذلا سوارك لوب يناملالا قرشتسملاب اذه يف
 ١ص (يبلطملا .د :رظني . ينمز رايعمب ةيبرعلا يف ةيفرصلا ميسفتلا ينابم

 نع ةغللاو نمرلا 15
 . 44-48 ص قغئلاو نمزلا (؟)
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 ةيفصولا تءايناسللا ءوض يف ةيفرصلا ةينبلأ ةسار-ا

 لاكش نيب نمزلاب قّيفيو ًايقرص ًانمز ( لعفي لغف ) ةغيضب قلي مامت و
 ىري نم دنع ىعح هّنأ ىلإ ريشيو يبلطملا كنام .د دريو 2١. )ةينعفلا غيصلا
 لب «ةرقعسم تسيز ةينمز ةلالد مهدنع اهتنالد نإَف يفرصلا نمزلا ىلع اهتنالد
 لإ ًاضيا .لبقتسفاو رضاحلا امه نيتمز ىلع لد
 نأ انيلع ىقبيو :ةيلعفلا غيصلا لاكشأ نيب قيرغتنل ةادأ نمزنا لامعتسا فعض

 كردن نأ ناكمإلاب هنأ

 نمزلا نأ كلام . د ىريو .2' )ةيلعف ةغيص لك فذذح هب زيمتب اميف ثحبل

 نا رابتعاب ًايوغل ًاقاسإ سيلو ًادرجم ًاينقع ًاقاحلا ةلزعنملا ةيلعفلا ةغيصناب قدما
 رهوج ذخأي هبهذم يف مام .د نأ ىريو .ادبأ نمزلا نع كقنت ال ثادحالا

 هنع لقني يذلا سوارك لوب قرشعسملا يار
 نأ كلذ ىنعمو مرا امك وسلا ديرأ ينأكو (مسقأ) لوقا نأ ديرأ

 انأو (تمسقا) :لوقآو ؛

 رخآ ءيش نكلو ةيئمزلا ىلع ّلدت ال يضاملا اهيمست يتلا مه:5001 لا ةغيص
 ذفن هناك ديدشلا يمسق نأ داقتعالا اذه عم عماسلا لا عمس يف يقلأ يننأ وه

 لادب وه امو نمزلا ىلع لدي هنأ نيناظ يضاملا هنوُّمسي امف ىهتنا دقق هناك

 يوحنلا يمسي كلذلو ؛لمعلا ءاهتنا ىنع لدي ًالثم وه امثإو ءنمزلا ىلع
 .2706هتيلعف مامت ىلإ لصو يذلا ماتلا يهتنملا هانعمو مع181 116

1 





 ثلاثلا بابلا

 تاوصألا ملعو فرصلا

 (يفصوروظنم نم)





 لوألا لصفلا

 تاوصألا ملعب يفرصلا سردلا ةقالع

 (ةيفصولا تايناسللا ءاماعرظن ةهجو نم)





 دوصقلادبع دمحم دوصقلا دبع

 ةياهن عم ملعلا اهدهش يتلا تارّوطتنا زربأ نم هّنآ ىلإ ةنطوتلا يف انرشأ

 ةغللا ةسارد ىلإ حنجي ملع روهظ نيرشعلا نرقلا ةيادبو رشع عسانا نرقلا

 ًاديعب هتنياعمو يوغللا عقاولا ةبقارمو فصولا ىلع موقت ةيمنع ةسارد ةيناسنإلا

 .(آاههانلكاع5) تايناسللا مساب فرع ةيرايعملا ماكحألاو ةيميلعتلا ةعزنلا نع

 امل عضخت نأ نكمي ةيعيبط ةرهاظ اهْنأ ىلع ةغثلا ىلإ رظني يذنا منعلا وهو

 .ةتباث نيناوق ىلإ يهتني يملع رابتخا نم ىرخألا ةعيبطلا رهاوظ هل عضخت

 تايوعسمب ةفورعملا ةفاتخما يوغللا سردلا تاعاطق نوب طبري ملع وهو

 (0004105) سكيشينوفلا :اهيمسقب - تاوصألا :لمشتو ةساردلا

 (3800مادماهك)) يجولوفروملا وأ فرصلاو 2١ 5020108(0)) يجونونوفلاو

 )١( طيدوعءانعن) سكيفينوفلا :امه ؛نيعرف ىلإ ثيدحلا يتوصلا سردلا عرفتم ©

 يف لوزّسمب الو نوقرفي ال برعلا نييئاسفلا نم ريكو .(70دهاهوز) يجرنونوفلاو
 ءرظنلا مهئوحب يف امهنيب نوبي مهّنأ عم نيعرفلا نيب ةيقببطتلا مهنامع؟

 نا لوقأ ام ىلع كدي ؛طقف يكيتينوفلا بئاجلا دنع نرغقي قيبطننا ددع مهنأ

 فالخلا ىلإ كلذ ٌدرم لعلو . ةمو دعم هبش ةيبرعلا يف يجوئونوفلا بناجلا يف ثاحبالا

 :حيضرتنا كاهو ءامهلوندمو نيحلطصللا لوح ةثيدحلا تايناسللا ءامذع نيب عسنولا

 + فالخا :ًالوأ ناحلطصملا هيلع لدي اميف نإ

 : يلاعنا وحتلا ىلع كلذو : ناروك ذل
 ادم ممافعت) لوألا حلطصملا (15.96[8 5ةدكدالت#) ريسوس يد ذئانيدرف ناقنوم لمعتسا ١-

 ربع تاريغعلاو تاوصالا لذحي يذنا يخيراتنا مدعنا نم عرفلا كلذ ىبع ةكالذلل
 حلطصتل وآ يئاشلا عرفنا ددح نيح

 تايناسللا ءاملع فدتخا :نيّييرغلا

 تايناسللا نم اًيساسأ اعزج هنعو نويسملا

 -كلذ لجأ نم هدعو ءقطنلل ةيكيناكيملا ةيلمعلا ةساردب (عطمدمان#إب) يناثلا



 .تابئاسنل ًادعاسم امنع

 ديرت ذإ ةريصوس يد هيف هلمعتسا ام سكع يف (©اطمدا#0) لا غارب ةسردم تنمعتسا -؟
 ؛رغللا اهفئاصو ةيحان نم ةيتوصلا رهاوشلا جئاعي يذلا تاّينامللا نم عرفلا ثدذ هب

 مظعم هجرخأ دقف (71:002105)لا ام' . تايناسللا عورف نم عرف اهدارفا دنع وهف كنذل

 نمو . ثايناسللا دعاسي ةعيبطلا مونع نم ًاصئاخ سلع هوربتعاو تايئاسفنا نم اهناجر

 يجرتونوفلا نيب اجلا لصفلا ىلإ تعد يتلا يه ةسردملا هذه نأ هب ملسملا

 . سكينيئرفلاو
 ىنعم يف نينسنا ثارشعل يناثنا حئطصنا ةيزيلجنإلاو ةيكيرمألا ناتسردملا ثلمعتسا -*

 ين ؛اهروطت ةحبتن ةغنلا ثارصأ يف ثدحت يتلا تاريتنا ةساردو ( تاوصألا خيرات )
 اما (دزمطي هلع مطممعالعو) رأ (1ةيكاهتعقا 9طمدغانعت) ب فرعي امل مهدنع فدارم هنأ
 ردي يذلا ملعلا ىنعم يق مه دنع لمستسا دقن (760هعالعو) رخآلا حلطصملا

 طقف امو ءيخيراتلا اهروصت ىلإ ةراشإ ريغ نم اهللحيو اهفدصيو ةيمالكلا تاوصالا
 لاب
 تابئاسلنا عرف تحت يناثلا لخدو ؛ةيخيراتلا تابناسنلا عرف ثحت امهلوأ لخد نإو

 تايئاسللا ميمص نم مهدنع ناعرغلاف هيلعو ؛اهئاقنناو اهجاتنإ ةيفيك ىلإ

 . ةيفصولا

 عملعنا وأ نيعرفلا نيب لصفلا ضفر تاوصألا ءاملع نم رايت رهظ -4

 ؟نيحنطصم ا نم دحاو حلطصم تحت امهعضوو -رخآلا ىلع دمععت امهنم

 (60ؤامل , ظةال : نه“: رظني ) . ىرخأ دنع سكيتينوفلاو مهنم ةعق دنع يجولونوفلا
 عبلكتتعو ممهوجفمص 8هما6 , اموقمم 1974.8, 281

 سلخلا ةجبتن (ماددعسنعكزر (2مهعهااتم) : امه نادي دج ناحئطصم برغلا يف رهظ -5

 لباقسك ارهظ امهتأ ودبيو .نييدقنا نيحلطصملا يف سيللاو بارطضالاو

 يجولونوفلت
 ينلا ةساردلل يجولونرفلا صيصخت ىلع ةئوآلا هذه يف تنيناسللا ءامنع مظعم قفّنا

 ةساردل سكيتينوفلا صيصخت ىلعو ؛ةنّيعم ةغلل يتوصنا ماظنلا فّنصتو فصت
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 رون ماصع. د :رظني اهيلإ يمعتن يتلا ةغلئا ةفرعم نإ 2

 . 78ص :«ايجرتونوفلا « ةيوفنلا تاوصألا فئاضو ملع

 بسح الك هولمعتساف «برعلا نييناسللا :حلطصتا مرهم يق فالخلا لقتنا دقو

 نع رببعتلا ةبقيك لمشبن فالخلا ٌدتماو ءاهبلإ يمتنب يتنا ةيوغلنا هتسردمو هتسارد
 ىلإ هبرعو (!طودعافعو ) حلطصملا ىقبأ نم مهنمق ؛نيحلطصملا نم حلطصم نك موهفم

 ملع) وأ (تايترصلا ) ىلإ همجرت نم مهنمو :( كيعببوفلا) وأ (سكيعينوف )

 وأ ( ةيوغنلا تارصالا فئاظو ملع) وأ ( ماعنا ثاوصألا ملع ) وأ ( ةبرغتنا تاوصالا

 نم مهنمف ؟(8ط0دما055) رخآلا حلطصملا عم ءيشلا سفن ثدحو .( ةيتوصلا ملع)

 ملع )ب همجرت نم مهنمو ؛ ( يجوئوئوفنا ملع ) وأ ( يجولونوفنا ) ىنإ هبرعو هاقب'

 تاوصألا ملع) و“ ( تارصألا ملع) وأ ( تاوصالا ) وأ ( كيمينوفلا ) وأ (ثامينوفلا

 ملع ) وا ( ينيكشتلا تاوصألا ملع) وأ ( يميظنتلا تاوصألا مدع ) وأ ( يحبراتلا

 / و ملع) وأ ( يترصنا ليكشتلا

 ( ةيمتوصتا ملع) وأ ( ةيوغلنا تارصالا فئاظو منع راوأ

 نكمي هنم فرط ىلع وأ فالخلا اذه ليصافت ىلع فوقوللو . رج ملهو ( ةيتيوصتنا

 ؛:ايجرلونرغلا» ةيوغللا تاوصألا فئاظو ملع :نيدلا رون ماصع .د : ىنإ عوبجرثا

 مجاعملا :جرفلا وبأ دمحم .دو ؛78 ص ةاكيتينوفلاو ةيرغللا تاوصألا منعو «5 د ص

 ةغللا هقف ةساردن ةمالقمو 10-51 ص ثيدحلا ةغدلا ملع ثاسارد ءوض يف ةيوفنلا

 .14-11 ص ايجوتونوفلاو تايتوصلا :ثاكرح ىفطصمو 171-175

 توصلا ةسارد :رمع راتخم دمحأ .دو . 576-52 ص« طيف يمدح. دوا ةملكلا

 رشن .دو . 3١7 : 15ص :يابويرام ل ةغلفا ملع سس" 153 48-448 ص يوغللا

 تاروصالا مدع ةناص“ ودق دمحأ .دو .74 18ص :تاوصألا مسق ءماعلا ةغثلا ملع

 ةغللا ملع :يزاجح .دو . 81 77ص :نيعلا باتك ةمدقم لالخ نم ليلخلا دنع



 ةيفصولا تايناسلثا ءوض يق ةيفرصلا ةينبلا ةسارد

 اذهب (5عمههانعك) ةلالدئار ء(5ز21425) بيكارتلا ملع وأ (6ةسحتقت) رحنلاو

 رصانعلا اهرابتعاب تاوصالاب أدبي يناسللا ليلحتلا ّنأل يدعاصتلا جّردتلا
 ءانب يف رظني مث «ةلادلا تادحولا وا تاملكلا اهنم لككشعت يتلا ىلوألا
 ىلإ لقشني مث «بيكارتلا ىلإ لقتني مث «ةقيظولاو لكشتا ثيح نم ةملكلا

 .(0)يقايسلا وأ يمجعملا ىنعملا

 نم ىوتسمو تايناسللا عورف نم عرف وهو - 2" 7ثيدحلا يفرصتا سردلاو

 :31/نضص :اهاتبمو اهانعم ةيبرعلا ةغللا : ناسح مات . دو . ؛ ١ ىع ةرصاعملاو ثارتلا

 ةبتاعملاو بقاعتلا :يدنجلا نيدلا ملع .دو . ١158 ص ؛ةفللا يف ثحبلا جهاتمو
 يف سورد ؛رديناك ناجو ؛تاّبتوصلا :جربلام لبتراب : ىلإ كلذك عجربو .؟ا/ص
 ناملسو :نيرشعلا نرقلا يف تاوصالا ملع : نوسردنأ نقيتسو ؛ةيدرعلا تاوصأ ملع

 تاوصا :رلح ىونسو ؛ب .ولونوف» ةيبرعلا ةغلثا يف يتوصلا لبكشتلا : يناعنا
 :ةيبرعلا ّدملا تاوصأ يف ةسارد ؛ةيوغللا تاوصألا يف : يبلطملا بلاغو ءاهفورحو ةببرعلا
 يف ؛ ناضمر نيدلا يبحمو (ةشيدسحلا جها ,رعلا :رمع ىب حلاص دمحمو

 يبرعلا تاوصالا مذع يف تاسئرد : شيلف يرصهو ؛ة
 18 ص ةغللا ملع ىنإ لخدم ؛يزاجح .د :رظنب )١(

 مهريغو

 يئاشلا نأ ةيبرعلا ءامدع دنع يفرصلا سردناو ثيدحلا يفرصلا سردلا نيب قرشنا )١(
 ةيوحنلا دعاوقلا نمض لوانتب ناك هنال ؛ هتاذب لَقعسمب سين ًالواتت فرصلا لوانني
 دعاوق ىثإ اهماكتحاب ةديح ةيميلعتلا قرطلا هندازو ةيرايعملا ةعزنلا هيلع تبلغ دقو
 اديفم هريغب طلتخم ريغ هناذب ًالقتسم هلوانتي لوالا نكلو ءاهدحو اطخلاو باوصلا
 - دعب اميف - بعك تفلأ دق هنأ حيحص . حضتيس امكءتارصألا ملع تايطعم نم

 يأ فيرصت اهنم ؛يرجهلا عبارنا نرفلا فصتنم عم فرصنا مدعن تصنصُخ و تلقتسا
 فيرصتلا اهنمو «ريهشلا هقصنم يف ينج نبا هذبسلت هحرش يذلا ينزاملا نامشع
 :ال عنمللا اهنم رهتشا ينئاو فرصلا تصصخ يتلا تافلؤملا تعباتت مش يكودملا



 دوصقلادبع دمحم دوصقتادبع

 اهلّثمت يتلا (5اهنءاطت#) ةينبلا لوانتب ىنعي - يرغللا ليلحتلا تايوتسم

 ةيتوصلا رصانعلاو عطاقملاو غيصلا

 .(010:مطواوع]) يجولوفروملا حلطصم سردلا اذه ىلع نوثدحما نوسرادلا

 موهفلن اذهب فرصلا ةساردو

 :ىرخأ ةيحان نم ةيقاقتشالاو ةيحان نم ةيفيرصتلا اهتاقالعو ةيفرصلا نيزاوملاو

 ًارودص تاقحللا هذه ثناكا ءاوس :تاقحلم نم اهب لصتي ام لوانعت مث

 وأ - ةيفرصلا ةدحولاو ( ١ !(5انئاحو) ًازاجعأ مأ (اصكادك) ءاشحأ مأ (5معز©5)

 يفرصلا ليلحتلا ساسأ يه (840:م867©) _ ميفروم اب هتيمست ىلع حنطسا ام

 (؟ةهغيدفلا

 - هيعرفي تاوصألا ملع هل همادقي ام ىلع دمتعي - موهفملا ذهب - فرصلاو

 . 270تايطعم نم (8800108إ) - يجونونوفلا عرفلا ةصاخبو

 او :نايح يبل - هئرصتخموب

 مل تاقئؤملا كلت هنع ترمع يذلا لالفتسالا اذه نكنو ..

 . 504 ص ءةغنلا يف تحبلا جهانم ؛مامت .د :رظعي (1)

 فروملا لباقي ام ىلع ضوقومن (؟ )

 ١؟ص ؛ةيجهتلا طسيضر يبرعنا ينسلالا علطصللا ؛راتخم دمحأ د :رظني

 ةيبرعلا تاساردلاو تامجرتلا يف تاحمطصم نم ,

 لمعتسي يزاجح ٠ الم مم ه1 م لإ احدم ؛ئالخخ دب
 هبتك يف يتاءارق نم كنذ يل نّيبت دقو «هريغ ىلع هنضفيو ( ةينرصنا ةدحولا ) حئطصما

 ةلوانتي يذلا يكيتينوفلا هبناج يف تاوصألا ةساردب ثيدحلا يوغلنا سردلا أدبي (*)



 .ةيفصولا تايناسللا هوض يف ةيقرصلا ةينبلا ةسارد

 ربتعت تاوصالا ةسارد نأ ةثيدحلا ةيناسللا تاساردلا تحضو( دقو

 لّوأ دعت اهنآو ؛ةيمجعملاو ةيوحتلاو ةيفرصلا تاساردلل ةيساسألا ةدعاقلا

 مالكلل ماخلا ةداملا هرابتعاب توصلا لوادتت اهنال ؛ةيرغل ةسارد ةّيأ يف ةوطخ

 يف ةمساح جئانن نع فورحلاو تاوصالا ةسارد ترفسأو 277يناسنإلا

 دمتعي فرصلا نأ كلذك تحضوأو .7١2ةيوغللا جهانملا هذه ثحابم

 هل همالقي ام ىلع دمتعي وحنلا أو تاوصألا ملع جئاتن ىلع ًاميظع ًادامتعا

 ال ةيفرص ةسارد ةّيأ لأ تاساردلا هذه رّرقتو .27)جئاعن نم فرصنلا ملع

 ام اذهو . لشفلا اهريصم ةسوردملا ةرهاظلل يترصلا بناجلا نابسحلا يف ذخأت

 نم يرتسم يأ ىلع ةسارد ةيآ نإو :هلوق يف نيرصاعملا نييناسللا دحأ هدقؤي
 ةيتوصلا تاساردلا جئاتن ىلع اهتارطخ لك يف دمتعت ثحبلا تايوتسم

 رشنلا نود قطنلا ةقيرطو ةتوصملا هتنآو ةغللا يف توصلاو ةيتوصنا رهاوظلا ةسارد -
 اوشا باو ,> ىلإ لقتني مث .ةيمالكلا ةلسلسلا يف مالكنا ةفيظو ىنإو ىنعللا ىنإ

 ىنعملا ريغ شيف اهرودو تاوصالا فئاظو ةساردب مثمهي يذلا يجوثونوفلا اهبئاج يف

 ؛ةيترصلا تاعإ

 سردلا ىلإ لقعني مث :يفرصلا سردلا يف اذه فظوي مث .ميغنتلاو رسنئاو عطقئاك
 . بوثسالا مث :يجعلل مث يرحنلا

 ديفاد هقّلْوُن (ةغلئا مدعي فيرعتنا ) باتك نم 48ص ١( )مقر ةيشاح رظني )١(
 : .ليلخ يملح .د ةمجرتب «

 لوصألا ىلع ةيبرعلا ةغلث افرص بتكن يكل هنأ ىلإ تارعسلا دومحم .د رأ

 ةغللا منع رظني ) تاوصألا يلع ةصاخبو ؛ماعلا ةغثلا ملع سردن نأ يغيني ةثيدحلا

 ةسارديو هرودو مينوفلا ةساردب كنذو و ايوحنو ايفرص

 ( 1١ ص «يبرعلا ئراقلت ةمدقم
 ١*. 4ص ءمجعملاو وحتلا يجهنم يف فرصلا رود ؛عاندا :رظنب (؟)
 . 18 ص :قباسلا ردصملا رظني (*)



 دوصقلادبع دمحم دوصقلادبع

 ذنم ارتلجتإ يف ةيتوصلا تاساردلا داور دحأ ىنعللا اذهب حّرص دقتو 55

 ةعماج ريدم ىنإ هل باطخ يف (14.51660) تيوس يرنه لوقي ؛ديعب نمز

 عوضوم - تاوصالا ملع يا - م1917 ةنس دروفسكإ

 ءاوس ةيوغل ةسارد لك ا هسفن تقولا يف هتكلو «هتاذب ىودج يذ ريغ

 اذه (5980) ثريف انذاتسأ دكؤيو .«ةيلمع مأ ةيرظن ةسارد ةساردنا تناكأ

 ةسارد ىلع ةفلتما ةيوغللا تايوتسملا دامتعا ىدم ىلإ ًاريشم

 يفصولا ىنعملا ملعل ةّداج ةسارد متت نأ نكمي الو :ثريف لوقي ؛تارصالا

 ىلع ةساردلا هذه دمتعت مل ام ةقوطنم ةغل ةيأل (56 دهمان لعوعنصان»ع)

 ص وثوم و ةبنو اوق نمل هنإو .اهب قوثوم (12100813083ل 50685) ةيميغنت طامنأو ةينوص دعارق

 ودب وا هرصادعل يتوص ودب فرصلا ةسارا نودب وا هرصانعل يتوص ديدحت نودي فرصلا ةسارد أدبت نأ ليحتسملا

 .21نايحأ ثدحت امك يتوصلا نيولتلا ةطاسوب رصانعلا هذه ىلع فّرعتلا

 ديدصحت يف ًازراب ًارود بعلت ةيتوصملا رهارظلا نأ ىلإ كلذك ريشبو

 ةغللا ملع :رشب .د (1)
 تحبصاف ةيئوصلا ةظحالملا لالقتسا ىلع اودعاس نيذلا تاوصألا ءاملع رهشأ 7

 يرأب نوئساجو (2. ظنالعتءاما) لسور :ةيملعلا ةساردلا جهنم اهيلع اوَقّب

 يرنه : مهنم ارئلجنإ يف تاّيتوصتا مالعأ نم ددع ءاج من . نايسترفلا (0ةكانص مدتأ5)

 .(طدمنءإ 10معق) زنرح لايناد مث ؛(/هلعب ظنوسممل ناعرإ مث «(13ع5 390ععا) تيرس

 يف دجنو .(5اماط) ثريفو :([4ه الا دكف) دراو اديإو «(كع< ظله فتاطإ) ينراكام رتيبو

 184 ص :ثاوصألا مسق :م

 ءرمأ يفو ء(!لهسستع# تعمم نومارج سيروم كلذك اسنرف

 .(5هدهم الدصل) تناق تريتسو :(ا«عمصعاط [. طالع



 ةيفصولا تايناسللا ءوض يف ةيفرصلا ةينبلا ةساردا

 ثريف ريهشلا يزيلجنإلا يوغللا نأ ىريو . اهتميق نايبو ةيفرصلا تادحولا
 «تاوصألا ملع نودب فرصلا ملعن دوجو ال هنأ ررقي نيح ًاغلابم نكي مل (8الا)

 قئاقح نم تاوصألا هرّرقي ام ىلع اهساسأ

 لك نأ انيأر يفو : ٠
 خإلا اهريصم نوكي

 ف ةينبم فرصلا ثحابم ْنأل كلذ

 اذه لمهت ةيفرص ةسارإ

 لاحلا وه امك :لشفلاو

 ملع دامععا ةرورض تسيلو :ةيبرعلا ةغللا يف فرصلا ثحابم نم ريثك يف

 يف يودست اعيمج ضرألا تاغ ّنِإ ؛ىرخأ نود ةغل ىلع ةروصقم تاوصألا
 يف ةيتوصلا قئاقحلا لالغتسا عون يف اهنيب فالتخالا نوكي امإو رمألا اذه

 ىلع عبلطلاب فّقوعم كئذو ؛هجئاتنو لالغتسالا اذه ىدم يفو يفرصلا لاجما

 ىدم يف تاغللا هذه نيب فالشخالا نوكي دق امك:ةنيعملا ةغدلا صارخ
 ,7١2«كاذ وأ يفرصلا ثحبملا اذه يف ىرخأ نود ةينوص ةرهاظ ىلع اهدامدع'

 عوجرلا ىلإ ةّسلم ةجاح يف تاذلاب يبرعلا فرصلا الأ ىلإ لجرلا ريشيو

 ربننا رود زاربإب همالكل لثمو .181ص ؛تاوصألا مسق :ماعنا ةفلنا ملع :رشب .د(1)

 ىوتسم ىلع رصنقي هرود نأ ىلإ اريشم :تاغثلا نم اهريغ يفو ةييرعلا يف (5ا055)
 اب كلذ حضإ 2 يفرصلا نازوالاو طامنألا زيمت ىنع ةيبرعلا ةغللا يف ةدرفخلا ةمدكلا

 فلتخي ربنا اذه عقوم نكنو جا يثالثلا يضاملا لعملا لوالا هعطقم روبنم املا

 ىلع ربنتا عقب ( بْرْض ) لعفلاف ؛(581155) ةيفرص ةقحالب لعفلا اذه لاصتا درجمي

 ةيزيلجنإلاك ةغل يف امأ .( تْيرض ) يف يناثلا عطقللا ىلع
 يناعملا وأ ميقلا نوي زيهمشلا وه رخآ رودي موقتو دودحلا هده زاتجن رسنلا ةفيضو نإف ًالتم
 ىلع ربننا عقي امدنع ًامسا نوكت ًالثم (ة#م«0 ةيزينجنإلا ةمنكلاف «غيصمل ةيفرصلا

 ١ ىلع ربنلا نوكي امدنع ًالعف نوكت اهنكنو لوألا عطقملا
 -ينلا (78600ز00) ةملكلا ًالثم كانهف ؛ةينابسإلا ةغلثا يف ىرجي ام كودسلا اذهب هيبشو

 عقي منيب ؛لوألا هعطقم

 -ريخألا وهو - يناشنا عل

١ 



 دوصقملادبع دمحم دوصقلا دبع

 ةلثمأ يبرعلا فرصلا يف كانه نأو ««77يتوصلا سردنا اهررقي يتنا قئاقحلا ل

 ىلع اهتجلاعم نكمي ةرثانتم ةريثك

 اهيف ثحبلا لعجيو اهدّفعيو قئاقحلا هذه هّوشي مهوت وأ ضارتف' اهسفنا

 .6 فوجالا يثالثلا نم رمألا لعف ةلثمالا رهشا نمو :لئاط بود ًاثبع

 يديلقتلا فرصلا يف باوبأ كانهو ؛ !وقيف ©"لرخآ عضوم يف هدكؤبو

 ال مهراثآ يف ةلّجسملا اهتروصب يهو ًاتاخ ًاجالع اميف - تجوع

 ىلع فوقولا يف صّصختم ا اهضعب ذيفي امّبرو ؛ءيش يف ةغئلا مآعتم ديفت
 ؟ هيشأ اهوحنو باوبالا هذهف . فلسلا نع ةدراولا راثآلا انديفت ةبملع تا

 نم ؛ىمادقلا نييوخللا ءالؤه دنع ريكفتلا جهنم ةفرعم وهو دحاو ءيش يف

 .«امهنع عّرفت أمر صقانلاو فوجالا نيلعفلا باب باوبالا هذه

 ةرورض» ب ىدان نيح يفرصل“ سردلا يف تارصألا ةيمهأ ناسح مات .د داو

 فاعضإلاو عابتإلاو فئاختلاو ةنئامملاك ؛ةيعقوما رهاوظلا مهفل تاوصالا

 ' عقارم ربختي اهيناعمو اهفئاظو ريغعت ع ربشب ([ع70ا56) ةملكلا هذه قطنت دفق !ر
 ثيعتو يناثلا ىلع ربننا عوفوب (1*؟ةلفظه)رأ :(ةياهن) ذعنيح اهانعمو :لوآلا عطقلا

 نعتو .-ريخألا عطقملا ىلع ربنلا عضوي ([050180) - و“ ( يهتلأ انأ ) ىنعم ذعنيحا

 فيرعتلا يف رينلا رود نع هينيترام هيردن؟ هلاق ام ىلع لجرلا فقو دقو .( ىهتنا)

 45ص :د ةماعلا تبناسللا ئدابم و هباتك يف ةملكلاب

 .186ص«تاوصألا مسق ءماعلا ةغللا ملع :رشنب (1)

 .15؟ص :فرصتأ مدع موهفم (؟)

 . !ال2ص ؛قياسلا ردصتا (؟ز
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 .ةضولا| تفيئاسقلا دونت يف ةيطرسلا ةينبلا ةسازنا

 دارفإلاو دملاو رصقلاو لادبإلاو نالعإلاو
 تاوصالا ملعو ٠ :لاف نيح كلذكو ١076«2. بلقناو لمنناو ضيرعتلاو ةدايزلاو

 واو اهنم ناك ام تاملكلا ضعي 1 ليضانب هطابترال ًاضيأ يرورض

 تارصالا ملعو ...ةلقلقلا وأ ةكرحلا ىلع ًالمتشم اهنم ناك امو ًايئاي ناك

 فذحلاو ةقنلا بلطو ديدشتلا

 امو

 .(١)حيصفلاو يماعلا نيب قيرفتلا ةدارإ دنع يرورض

 ناذري ريغصتلاو ةينثتلا نأ نييفرصلا دعاوق نم» : 2” )رخآ عضوم يف لاقو
 انلق فلا اهرخآ يفو (اصع) يشن نا اندرأ اذِإف ؛اهئوصأ ىلإ ءابشالا

 ؛واولا اهلصأ فلا يه درفملا رخآ يف يتلا فلألا تأ ىلع كلذ ّلدف ( ناوصع )

 نم فذح ناك ام انددرف (ةدِّيَعُو ) انلق (ةدع) ةملك ريغعت اندرأ اذإو

 واولا ةداعإ نأ يف كلش الو ءاضيأ واولا وهو ءاهردصمو اهرمأو ةّداملا عراضم

 هنيعب ثوص رايتخا ىلع لمتشي يتوص ءارجإ لصألا يف يذلا اهعضوم ىلإ
 .«أضيأ تارصالا ةساردب ةلصلا قيثو كلذو «هنيعب ءارجإ يف هنيعب عقومل

 مهأ نم فرصلا ناديم نأ ىلإ مراكملا وبأ يلع روتكدلا يذاتسا ريشيو

 ملع ثوحب يفو» :لوقي ؛تاوصالاب ترّئات يتلا يوغللا ثحبلا نيدايم
 تامولعم ىلع أمات نوكي نأ كشوي ًادامتعا هئاملع دامتعا حضتي فرصلا

 روصت نكمملا نم سيل هنإ زوجت ريبك نود لاقي نأ نكميث هّنِإ ىتح ةيتوص
 دوما نم ًادّرجم ثارتلا انل هظفح امك فرصلا ملعل دّدحمو حضاو دوجو

 ةيترصلا قئاقحلا دمن يفرصلا ثحبلا تالاجم فالتخا ىلع ذإ ؛هيف ةيتوصلا

 .*ه؟ص ةيبرعلاب نيقطانلا ريغن تاوصألا ميلعت تالكشم ]١(

 قباسنا ردصملا (؟)

 .789ص «قياسفا ردصملا (*)

 اننا



 دوصقللادبع دمحم دوصتلا دبع

 بلقلاو لادبإلاو لالعإلا رهاوظ مهف نكمي لهو .رشابملا اهادص وأ ةصلاخلا

 فلخ ام رابتعالا يف عضوي !و فذحلاو دملاو ليهستلاو زمهلاو

 دّرجم - اهيناوج ضعب يف - اهتميق نأ ونو وص قئاقح نم رهاوظنا هذه

 هيي راع مي

 ىلإ راشأو ءةيفرصلا ةسا
 ةقالعلا ّن

 اشأو . يفرصلا سردلا نيبو تاوصألا فئاظو منع نب رطخأ نم هنأ ىلإ

 اهيلع اوُنبو ةتماصنا تاوصألاب اومتها امدنع ةيبرعتإ ءاملع اهيفا عقو ام قلازملا

 يف اهتررطخ تاكرحنل نأ عم تاكرحلت ركذ نود قاقتشالاو فيرصتلا

 يفرصلا ىنعملا رياغت قّقحتي تاكرحلا ىن

 مهنأو قوطنملاب اونعي ملو بوتكملاب اونع مهن"
»)2 

 رط نع ها

 ذإ ؛اعنقم اًيملع أريسفت اومدقي منف ؛ةيتوصلا ةيرظننا لادبإلاو لالعإلا اياضق

 (ءامسلا) ةملك يف ةزمهلا نأ ىلع نوعمجي رصلا نأ عمو ١ :لوقي

 ةزمه انه واولا بثق يف بيسلا انل نورُسفي ال مهنإف وأو نع ةبلقنم ةيلصأ

 .6)27ةيتوص ةيرظن نم ساسأ هل ًاعنقم ًاًيملع اريسفت

 اهقيرط نعو ؛ةيفرصلا ة نا ةسارد يف عطاقملا سينأ . د مدختسا دقو

 .55؟ص :يرحلا ركففا ميرقت )١(

 1١ 9-9 ١ص «يفرصعتا يتوصنا بناجلا نم ةبقاعملاو بقاعتلا :رظنب (*)

 :ةيوفلنا ثاوصألا ()

 م



 ةيفصولا تايناسللا ءوض يف ةيقرصلا ةينبلا ةسارد

 ةغللا يف ةقتشملا ةملكنافو :لوقيءدماوجلاو ةقرفتلا هتككمأ

 -قبارسقاو حاولا نما ةفرجس نورك وجب السفر تناك اضا ةييرعلا

 اهدجت نأ ردنيو عطاقم ةعبرأ ىلع ديزت اكت ال - فيرعتلا لأو رئامضلاك

 ًاقاصعلا نيدايملا دشأ نم فرصلا نأ ىلإ نيهاش روبصلا دبع .د ريشيو

 يبرعلا فرصلا سيردتل ىدصتي نمل بجعيو ءاهمظنو اهتايرظنو تاوصألاب
 مل نومدقالا ناك اذإو ٠ لاقو :ةيوغللا تاوصألا ملع راكفأ ىلع دامتعا نود

 نيروذعم اوناك دقلف فرصلاو وحنلاو تاوصألا نيب ةقالعنا كباشت اوفرعي
 بيكرتلاو ةملكلا لاوحأ ديعقت يف مهصالخإ ةياغ اولذب .- كلذ عم - مهو

 ةياغ انم مهلف ءمهرظن ةهجو نم طبارتم نايك تاذ ًامولع انوثروو يبرعلا
 .06”2ليجبتلاو ري دقتلا

 « يبرعلا تاوصالا ملع يف سورد ؛ هباتك يف شيلف يرنه .د ىدان دقو

 ءرض ىلع يبرعلا فرصلا ىلإ رظني نأ
 لب ؛اهمسر نم ًاقالطنا ةملكلا ةسارد ساسأ نوكي ال ثيحب ؛تاوصالا ملع
 تاوصاو عطاقملاو تانّوصملاو تماوصلا لصأ يف رظنلا داعيف ءقطنلا نم

 ,25)فرصلا ةساردل ةيساسأ رومأ نم كلذ ىلإ امو ةّلعلا

 رضي (1هن(6“ لع مطنلطماهعتع ةعدطع)

 ىراصقو ؛ :لاقف «ةينوص بابسال ةيفرصلا تاريغتلا سيردنف عجرأو

 7١ه ص :ةيرغدنا تارصألا ( ) ١

 ١٠ص ؛ةيبرعلا ةينبلف ينرصلا جهنملا ( ؟)

 ةيبرعلا ةينمغل يتوصلا جهنملا هبادك يق نيهاش رويصلا دبع .د هب ىدان ام اذهو (*)

 ١ نص ةرظني
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 دوصقلا ديع دمحم دوصقلا ديع

 ريغتلا بابسأ نم هسفن يف لعجي مّلكتم لك ىدن يفرصلا ماظنلا نإ لوقنا

 .2576يتوصلا ماظتلا هلعجي أم ردقب

 نيب ىقثولا ةلصلا ىلإ ىمادقلا انؤاملع هّبنت دقو» :روّدق دمحأ .د لاقو

 امهوحنو لادبإلاو ماغدإلا باوبأل ارمدق نيح ةيفرصلا تارييغتلاو تاوصالا

 امو بيكرتلا يف اهنم فلتأي امو اهتافصو اهجراخمو ةيبرعلا تاوصالل ضرعب

 امم كلذ ريغوا ءاتسح وأ ًالوبقم وأ ًالوذرم هعامتجا نيح دعي امو «فلتخي

 لهأ نم هدعب ءاج نمم هوذح اذح نمو هيوييسك ءاملعلا ءالؤه دنع درو

 مهفوقوو ةيوغللا رصانعلا لسلستل مهمهف ىلع ليلد يدنع اذهو . ةعانصلا
 اذ امو ءيسرذلا ءارجإلا يف مهل أجهن هوعبتي مل نإو ؛هدودح ىلع 5

 راجتشاو رظنلا تاهجو ددعتو ءثحبلا طاسب ىلع ةحورطملا داوملا بّمشتل

 ةيلوصألاو ةيهقفلا ثوحبلاو قطنم لاك مولع نم اهاوس امب ةيوغللا مولعلا

 2500 ةيمالكلاو
 ةركفو

 ةئيدحلا ةيبرعلا ةيفصولا ةيوغللا تاساردلا يف

 تداس ةركف تاوصالا ملع ثايطعم ءوض يف يبرعلا فرصلا ةسا

 راد يف نوريشكلا اهب ى

 «بويأ نمحرلا دبع .دو :سينأ ميهاربإ .د :مهنم ركذن ءاهجراخو مونعلا

 ذيع ناضمرا دو ءرشب لامك .دو ؛مراكملا وبأ يلع .دو ناسح مامت .دو

 دبع ينوع .دو :يئارماسلا .در ءيزاجح يمهف دومحم .دو ؛باوعلا

 دمحم .دو ءنيهاش روبصلا دبع .دو رمع راتخم دمحا .دو «فوؤرلا

 + (ة1عمامإن 1 5اعقأ) شيلف تربور يرته .د يسنرفلا يوغللاو :ةسامح

 15ص ءةغلتا )١(

 :اسلللا ئدايم :روسق د (؟)
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 ةيفصولا تايتاسللا ءوض يف ةيقرصلا ةينيلا ةسارد

 «لاقس هريزيد . دو ءرعولا نزامو «نارعسلا دومحم دو ءسيردنف فيزوج

 .اهريغو ةيبرعلا راصمألا يف ريثك مهريغو ءرودق .دو

 عمو

 يبرعلا فرصلا ةسارد ةيمهابو

 «قيبطتلا زيح لخدت مل ةيرظن راكفأ درجم نوكت نأ ودعت ال اهنأ الإ ثيدحلا

 «يبرعلا فرصلا باوبأ مظعم ىلع اهضعب قب يتلا تالواحملا ضعب ءانقتساب

 باوبأ مظعم ىلع تقّبط يتلا تالواحما نمف ؛هباوبأ ضعب ىلع اهضعب قّبطو
 ةينبلل يتوصلا جهنملا) : تاونعب نيهاش روبصلا دبع روتك دلل ةلواحم فرصلا

 ةيبرعلا ) هباتك يف شيلف يرته يسنرفلا راكفأو ءارآب اهيف رثأت ( ةيبرعلا

 :ناونعب لاقس هريزيد روتك دلل ىرخاو , ( ديدج يوغل ءادب وحن :ىحصفلا
 ًاءوض ايفلي نأ نيدهاج نالجرلا لواح دقو .«تاوصالا ملعو فرصلا ٠

 «ةيفرصلا ةيئبلا ةسارد يف تاوصألا ةرورضب ةبلاطملا تاوصألا

 يتوصلا سردلا تايطعم ءوض يف ءاياضقإ

 تاظوحلملا نم ددع لالخ نم يبرعلإ فرصنأ باوبأ مظعم ىلع ًاديدج

 :فرصلا ملع باوبأ نم باب ىلع تقّبُط يتلا تالواحلا نمو . 2 ١)ةينوصلا

 ؛( لالعإلا باب يف ةينسلأ ةلواحم ) اهناونع رمحلا دمحأ روتك دلل ةلواحم

 دمحم ررتك دنل ةئلاثو ( فرصلا ملع مرهفم ) ناونعب رشب روتك دلل ىرخأو
 . (نيث داو ءامدقلا نوب لادبإلاو لالعإلا ةرهاظ) اهناونع ةسامح

 رهسفتا يل تاوصالا مدع نوح لابد هلل ثذإ يلاتلا لصفلا يفو

 .رومام ريغ ّوجرم كانه ىلإف ءثيدح يفصو روظنم نم لالعإلا اياضق

 ليقعسم يف هجارخإو
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 يناثلا لصفلا

 تاوصألا ملعرود

 ةيبرعلا يف لالعإلا اياضق ريسفت يف
 (ةيقيبطت ةيرظن ةسارد)





 دوصقللا دبع دمحم دوصقلا دبع

 ل

 تاوصألا ملع نأ تتبثأ ةثيدحلا ةيناسنلا تاساردلا نأ ىلإ - لبق - انرش؟

 تتبثأو «ةيلمع مآ ةيرظن ةساردلا تناكأ ءاوس ؛ةيوغل ةسارد لك ساسأ

 ةيأ لاو ءتاوصألا ملع جئاتن ىلع ًاميظع ًادامتعإ دمتعي فرصلا نأ كئذك

 اهريصم ةسوردملا ة ءاظلل يتوصنا بناجلا نابسحلا يف ذخأت ال ةيفرص ةسارد

 يتلا ةيفرصلا باوبألا رثكأ نم لادبإلاو لالعإلا نأ تعبثأ امك .لشفلا

 يتلا تاريغتلا ةرثكن كلذو ؛ينوصنا ليئحتلاو ةيتوصلا ةيرظنلا اهيف ىلجتن

 .اهل نزاوتلا ةداعإو اهب قطنلا ليهستو ةملكلا ميظنت ىلإ فدهت

 يف تاوصالا ملع رود انل حّضوت ةئواحم انيديأ نيب يذلا لصفلا اذهو

 ثيدحلا سردلا تازجنم نم هيف ُتدفأ دقو ؛ةيبرعلا يف لالعإلا اياضق ريسفت

 يف ةديدج ةرظن - لقألا ىلع اهنم ددع وأ - ؛لالعإلا» اياضق ىلإ ترظنو

 ةسارد سأسأ نوكي نأ رابتعالا يف ًاعضاو تاوصألا ملع تايطعم ءوض

 . يباتكلا مسرلا نم ال قطنلا نم ًاقالطنا ةملكلا

 يتوصلا ليئحتلاو ةساردلاب لوانعت اهّنأ يف هذه يتلواحم ةيمهأ نمكتو

 عوضوم رهو ؛يبرعلا فرصلا تاعوضوم دقعأ نم عوضوم اياضق

 انئاملع لبق نم اهب جلوع يتنا ةقيرطلا يف هتبوعص نمكتو .(لالعإلا)

 اهبناج يف ةغللاب اوّمتهاو ؛عرقلاو لصالا ةيضقب اورْئأت نيذلا ىمادقلا

 رابتعا ىلع ةملكلا عم اولماعتو قوطنملا بناجلاب مهمامتها نم رثكأ بوتكملا

 اوسانت وأ اوسنو «يباتك مسر اهنأ رابتعا ىلع يا ؛ةيرّصب ةعيبط نم اهنأ

 ال ًاديقعت اهتاعيه دعاوق دّقعو اهصئاصخ مهأ اهدقفأ امج ةيقطنلا اهتعيبط
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 .ةيقصولا تايتاسللا ءوض يف ةيفرصلا ةيتبلا ةسارد

 اولراحو ءبوتكم وه امع هتعيبط فئتخي دق يذلا ى
 دعاوق طابنتسإ نم اونكمتل «يوغللا انماظن يف ظوفلملا

 ةسيقالا ريصت نأ نكمملا نم ناكو بعاصنا هذه لك نع يتغت ةياغنل ةطيسب

 رسيأو طسبأ اهتجلاعمو لالعإلا اياضق حرط يف اهودمدعا يتلا تايرظنناو
 رظنلا ديعن نأ لالعإلا اياضقل يتوصلا ليلحتلا يف انجهنم يضتقيو

 تاوصأ موهغمو لالعإلا موهقم يق رظنلا ديعنف ؛لئاسملا نم ددع يف

 دملن وه امو اهنم ةّلعلل وه ام نيب زيمتو ؛ءايلاو واولاو فلألا ةعيبطو ؛ةّلعلا

 تاوصأو ةيبرعلا ثاكرحلا نيب ةقالعلا زربنو :ةزمهلا ةعيبطو «نينل وه امو
 بسانتت ةديدج ةرظن يفرصلا نازيملا ىلإ رظتن كلذ ءرض ىلعو ؛دملا

 .ثيدحلا ملعلا ةرظنو

 واولا نيب قرفن ؟؛تاءايناو تاواولا نم نيعون نيب قّرفن انه انجهنم يف نحنو

 كل - 8ف) دم يتوص وأ نيتليوط نيتكرح يأ - نيليرط نيتوصمك ءابئاو

 نم لاح يف ًاتماص تسيل فلالا نأ نّيبنو 4(]) - (*) نيتماصك امهنيبو
 ردلا تبثأ امك - (88) نيتحتف لداعت ةئيوط ةحتف يه لب «لاوحالا

 !فرسملاو وحنلا يف ةدئاسلا ميهافملا نم ًاريشك روصتنإ اذهو . ثيدحلا

 هارن وحنلا يفو . لصفلا اذه يف غيصنن انليلحت نم كلذ حضتيس فرصلا يفف

 ةعامجلا واوو نيدثالا فلأك ؛رئامضلا نم ددع ىلإ ةرظننا ةعيبط نم رّيغي ًالثم

 لإ رظنيف ةبطاخلا ءايو ؟(تاتوّصم) ةليوط تاكرح اهنأ ىلع ةديدج ةرظن

 نيل



 موصقكاديع دمحم دوصقلاديع سس سسسصل لا

 ىلإ ةرظنلا ريغت كئذكو ؛ةيكرحلا رئامضلا مهضعب !هيلع قلطأ كئذل

 اهنأ ىلع ةفلتخنا ةيبارعإلا اهتالاح يف اهيلإ رظنيف «ةعسلا ءامسألا بارعإ

 نم نيتكرصح لداعت يتنا ةليوطلا تاكرحلاب رب :فورحلاب ةبرعم تسيل

 :ةليوطلا ةحتفلاب ةبوصنمو :؛ةئيوطلا ةمعلاب ةعوفرم :لوقنف ؛اهسنج

 يرطلا ةرسكناب ةرورجمو

 بارعإلا يف اهل ازييمت باوبألا هذه ب'رعإ ين ثاكرحلا تلاط دقو ؛ملاسلا

 ركذملا عمجو ىنثملا بارعإ يف لاقي كلذك

 ىرخالا باويالا نم اهريغ نع

 حلطصم لمعتسن فوسق لصفلا اذه يف ةلمعتسملا ثاحلطصملا نع امأو

 ءءامدقلا دنع ةكرحلا لبقي يذنا فرحلا ىدع ةلالدلل (ص# تماصلا)

 يأ - اهليوطو اهريصق تاكرحلا ىلع ةئالدلل ( ّرصملا) عيطصمو

 ةلعلا فرحأ حلطسم لديتسن فوسو - ءامدقلا دنع ملا فرحاو تاكرحلا

 . (ةلملا تاوصأ ) حلطصمب (ءامدقلا دنع )

 رططضم اذه انلمع يف نحنو يف انرشاامك نايحالا ضعب يف - نا

 نم ليصألا يبرعلا ريكفتلا نيب ةدّمعتم ريغ ةنراقم دقعل - ًاضيأ ةمالقنا

 ين يبرعلا يملعلا ثحبلا هققح ام دافأ يذلا ثي دخلا ركفلاو بناج

 ليصأت ضرغب نيريكفتلا نيب طبرن نأو ءرخآ بتاج نم ليوطلا هخيرات

 اهعدبمو اهعئاص وه ثيدحلا ملعلا نا ةيرهوجلا رومألا ضعب

 درع لوصأ تاذ رمألا ةقيقح يف يهو قباس لاثم ريغ ىلع عجرت ةيثارن

 نأ نيح يف اهب ارمتهي منو اهرنمها برعلا َنكنو يرجهنا عبارلا نرقلا ىلإ

 اهيلع للدو اهل لّصأو اهنع عقادو اهاّنبتف اهينإ نطف دق ثيدحلا ملعلا
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 ةيفصولا تايتاسلئا ءوض يذ ةيفرصلا ةينيلا ةسارد

 . هتازجنم نم اهئاك تراصو

 لب يبرعلا فرصلا باربأ نم باب ىلع هذه يتئواحم رصتقت فوسو

 ثداحلا ريغتلا هب يتعأو ؛( لالعإلا ) بناج وهو بذبلا اذه نم بتاج ىلع

 فوسو .ةزمهلا اهعمو ءفلألاو ءايلاو واولا ةثالثلا ّدملاو ةّلعلا تاوصأ يف

 ءاش نإ دعب اميف - لقتسم لمعي لادبإلا بناج وهو رخآلا بناجلا صخأ

 بابلا لمتكي يكل ؛هاياضق ريسفت يف تاوصالا رود هيف نوبأ - ىلاعت هللا

 .نرعلا المتسي - ىلاعت ٠ هللا نمو ؛لادبإلاو لالعإلا» باب

 :يتوصلا ليلحتلا ءوض يف هاياضقو لالعإلا : لوألا ثحبملا

 : لالعإلا مرهفم
 تاوصأ هل ضرعتت ام وه - فيرصتلا ءاملع بلغأ هاري امك - لالعإلا

 ام رهو : ضعب لحم اهضعب لولحب كلذو ؛تارّمغت نم ةزمهلاو «')ةلعلا

 مدعل ؛( ةلعلا تاوصأ ) ديدجلا حلطصملاب (ةلملا فورح) ءامدقلا علطصم انندبتسا )١(

 هئابطعل هنقلاظو ةيحان نم ثيدحلا يوغللا سردلا تايلطتمب ميدقتا حلطصملا ءافو

 تاوصألا هذهو تاوص؛ ثيداحلا موهفملا يف لثعلا نإ ذإ

 تاتّرصم نوكت دقو - ةيبرعلا ءاملع دنع ىّمسن امك ًافورح

 4ىرخأ ةيحان نم هميهافمو

 - تماوص نوكت دق

 ثيدحلا سردلا يف ًدعن ال ةريخألا هذهو -مهدنع ىّمست امك الم فرحآ يأ- ةليوط

 دساو رهو ىلع ذخؤيو .ةليوط تاكرح يه ىلب فورحلا ليبق نم ناسح مات

 ةيرحنلا مهتاسارد يف ثيدحلا يفصولا جهنملا نوجهتتي نيذلا برعقا نييوغلتا زوبأ نم

 يأ ؛اهليوطو اهريصق تاكرحلا ىلع (ةّلعلا فورح ز حلطصم قلطي هنأ - ةيوغنلاو
 (اهانبمو اهانعم ةيبرعلا ةغللا ) هباتك يف عضوم ريغ يف كتذو .اهيعونب ثاتّرصملا ىلع

 :لاغتاو حاصلا نع ثدحعي وهو - !*نم يف ءلوق عضاوملا هذه نمو
 -رلمعتسي وهف :«داملت يتنا واولاو ءايناو فئالا مث ةمضلاو ةرسكلاو ةحئفلا : يه ةلعلا

 فورحو

 نقب



 دوصقللاديع دمحم دوصقلادبع

 اهطوقسب وأ - زواجع لصألاو «زئاجع وحن يف امك ؛بلقلاب لالعإلاب فرعي

 راضم ( دعي ) وحن يف امك ؛فذحلاب لالعإلاب فرعي ام وهو - ةملكلا نم

 رأ لقنلاب لالعإلاب فرعي ام وهو - اهرصانع ضعب طوقسب وأ - (دْعَو)

 صوصخو موسع لاديإلا ني لالعإلا عاونأ نم عون بلقلاب لالعإلاو

 يف ثدحي رييغت لادبإلا نأ نوري نيذلا كعئوأ دنع ينعأ ؛مهضعب دنع

 يف رييغت بلقلا نأ نوريو فورحلا نم اهريغ يفو ةزمسهلاو ةلعلا تاوصأ

  لادبإلا نال ؛بلقلا نم معا لادبإلا مهدنعو ؛طقف ةزمهلاو ةلملا تاوصأ

 ةحيحصلا فرحالا نيب لدابتلا تالاح عيمج لمشي انرشاامك

 (” هةلععملاو

 ةيبلغألا يأرب ذخاتف «سبللاو طلخلا بّئجعن نأ لضفالا نمل هنأ ىرأو

 ارصا يف رّيغعلاب لالعإلا ّصخنو

 ةزمهلا اهب قحلتو
 .طقف حاحصلا تاوصالا

 - فلالاو ءايناو واولا . ةثالغلا ةّلعلا

 نيب لاديإلاب ينعأ ؛اهادع اميف ريغعلاب لادبإلا صخنو

 ةّلعلا تاوصاب تاوصألا هذه ةيمست يف ٌرسلاو

 ( ترصلا ) حنطصمب هتثديتساو ةثيدحلا تايناسللا هتضفر يدلا ( فرخا) حئطصم -

 (فورخا ) حلطصم قالطإ فرت ىرخأ ةيحان نمو «ةيحان نم اذه

 .تاكرح يه يتنا دما ثاوصأ ىلع

 لالعإلا نيبو هنيب ةقالعا
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 .ةيفصولا تايتاممللا هوض يف ةيضرصلا ةينبلا ةسارد

 ال (هه85 تر يذابارعسالا نسحلا نب دمحم نيدلا يضر خيشلا قفا
 عضاوملا نم ريثك يف اهناح ىلع ىقبت الو رّيغتت اهنأ ىنعمب ؛ملست الو حصت
 ليلعلاك - لاقي امك - يهف ؛تماصلاو ةكرحلا نم اهفلاخي امل اهترواجم دنع
 210لاحب ًالاح رّيغتملا جازلا فرحتنا

 :فلألاو ءايلاو واولا ةلعلا تاوصأ ةعيبط

 ليترابل ( تاوصالا منع ) باتكل هتسارد يف نيهاش روبصلا دبع .د لاق

 وأ اواو وأ أفلا دملا تاوصأ ىلع ةيبرعلا يف ةلعلا تاوصأ قلطت ه : 21 >جربلام
 ءايلاو واولا وهو ءاههباش ام ىلع قئطت امك - ةليوطلا تاكرسملا يهو - ءاي

 يتوص :قدأ ةرابعبو ( ةئعلا تاوصأ) ريبعتب ًالعف ناتدوصقملا امهو ؛نيعلعلا
 ناكلسي ال امهنأ ىلإ ًارظن لالتعالاب ناترصلا نانه فصو امنإو .ةّلعلا

 وأ ضومغ نود اهنع لاصفنالاو ةكرحلا لمحت يف ةحيحصلا فورخلا كلسم
 نع هلالقعسا تماوصلا هذه نم تماص لكلف (ّبَسَك ) يف امك سبل

 ءزج يهو ؛ةكرحلا نالّمحتي امهْنِإ لب ةًّمض وأ ةرسك وأ ةحمف - هتكرح

 . «اهتينب نع لصفنت نأ رّوصتي الو ءامهنم
 يف ةحتفلاو ةمضنا لاصتا نع ةعشاتلا ةنكاسلا واولا نأ ىلإ لجرلا راشأو

 ءايلا كنذكو .( دعْوأ ) لثم يف - امهنيب لاقتنالا ةلحرم يفو - قطنلا

 -- امهنيب لاصتالا ةلحرم يفو - ةر لاو ةحتفلا لاصتا نع ةكشانلا ةنكاسلا

 (ةعيمت-«0نعلز) ( تاكرح هابشأ ) امهيلع قلطي نأ نكمي (عتْيأ ) ىلثم يف

 امهيلع قلطي نأ نكمي ةيفرصلا ةيحاتلا نمو .ةيتاوصالا ةيحانلا نم كلذو

 )١( يضرلل ةيفاشنا حرش :رظنه 39/5

 م ع «قباسلا (؟)
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 دوصقل ادبع دمحم دوصقلا دبع

 امك ةكرحلا نالّسحتي امهّنأ ىلإ ارظن (ة08508813-0104) ( تماوص هايشآ )

 يتلا ةئيهلا هذهب ةغللا يف امهزورب بلغ دق هنأ ركذو . <7١تماصلا اهلمحتي

 هبلقتو امهكولس لالتعا مغر نيتماص اربتعا ىتح يزمرلا امهلالقتسا نع منت
 امهتقالع راكنإ ىلإ نويفرصلا ىضم ىتحو «تابثو لادبإو طوقس نيب ام

 مهعدخ امتاكو «ةيبرعلا ةغللا يف ًالصأ جودزملا دوجو راكنإو لب ؛تاكرح اب

 يذلا تباثلا امهكولسو ةيفيرصتلا امهتئيه يف ءايلاو واونا سلكت نم ادب ام

 راشأو . ةيتماصلا امهتفص دُكؤي ام ردقي تاكرخلا عم ةحضاو ةقالعب ئبني ال

 مهدعاوق نوسّسؤي ال مهنأل اذه مهفقوم يف نوروذعم فيرصتلا لهأ نأ ىنإ
 نأ ىلإ كلذك راشأو .اهزومرو ةباتكلا ىلع لب ءاهعئابطو تاوصالا ىلع

 ديدرت يف اوٌرمتساف نآلا ىتح هيوبيس ذنم لايجألا تعدخ دق ةيبرعلا ةباتكلا

 يذلا يتاوصالا ليلحتلا ىلإ ًاتافعلا ريعت نأ نود ةيباتكلا دعاوقلا نم ريثك

 (7؟)هب - يداتن لظنسو - انيذاث

 تاواولا نم نيعون نيب زْيمت نأ انهاه يفرصلا يتوصلا ليلحتلا يضتقيو
 لا اذه يف تاءايلاو ةباثمب يه يتلا ةيّدملا تاءايلاو تاواولا امهلو؛ «

 اهيلع قلطيو ( ةنيونعلا تاتوّصْلا) اهيلع قلطنس يتلاو اهسنج نم نيتكرح

 اهيلع قلطيو ( تئارصلا) نورخآ اهيلع قلطيو ( ةليوطنا تاكرحلا) مهضعب

 يف ءايلاو (ونري )و (لوقي ) يف واوثا وحن كلذو ( ةليوطلا للعلا ) نورخآ

 + نيتملككلا يف اولا نأ ظحالملاف «( يمري )و ( ليمي ) وحن
 ذي : يأ الة هاالانر اله4ملانلا اذكه ًايتوص امهتباتك نم حضتيس

 ؛جربلام ليئراب :رضني ( ١ 2٠١0. ص :تاوص

 .9ص :قباسلا ردصخلا رش (7؟)
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 .ةيفصولا تايناسللا ءوض يف ةيقرصلا ةينيلا ةسارد

 200 ل مدي ) :يأ وهيمتناد -زلةيمنن : اذكع بتكت ءايثا كلذكو . لن ر

 نم دعت يتلاو ةيدملا ريغ تاءايناو تاواولا : يناثلا عونلاو مرسل

 نيب قالزنالا لعفب 2 ' )نيرصاعملا دحأ ركذ امك - نالكشتتو تماوصلا

 لعفب لكشتت يتلا واولاك «ةيقالزنا هدنع امهتعيبط نوكتف نيريصق نيتوصم
 وحنلا ىلع - ةمضلاو ةحتفلا عباتت ةجيعن :يأ - ةمضلاو ةحتفلا ني ازنا قالزنا

 لكشعت وأ .(بوُث )و (نْوَب) واو يف امك (8 + 0 « )و +2 : يلاعلا
 رار رحت (ن+ 3 >* ) )و (5+2 :يلي امك ةحتفلاو ةمضلا عباتت لعفي

 ةحمفلا نوب قالزنا لعفب اشنت يتلا ءايلا كلذكو . ( دعاو )و (فقاو )

 (نْيَم) و ( تْيَبِ) وحن ءاي اهلثميو (3>3+4/) ي (- +2 :وحن ءةرسكلاو

 7+. :اذكه ةحتفلاو ةرسكلا عباتت لعفب لكشتت يتلا كلذكو . (نْيَعوو

 .2")(رساي) ءاي يف امك (1 + ف > ال) ي

 هذهو واولا هذه دوجو زربت يتلا قالزنالا ةصاخ روبصلا دبع .د دّكؤيو

 نوتدوجوم ريغ امهرابتعا بجوت قالزنالا الول هنأ ىلإ ربشيو نيتماصك ءايلا
 نوب قالزنالا يه ءايلا وأ واولا تناك اذإو» : لوقي مث ؛:ةملكلا جيسن يف

 قلطا ينيب ترص يه لب ؛ةلماك ةكرح تسيل اهنأ يهدبلا نمف نيتكرحلا

 عم لماعتن ادنأ رّرقن نأ عيطتست كلذ ىلعو .ةكرح فصن نوثدحملا هيلع

 .ةيتوصلا ةيحانلا نم ةكرح فصن امهنأ : لوألا :نيرايتعاب نيتوصلا نيذه

 71١. ص ءةيبرعلا ةينبلث يتوصلا جهنملا :رظني )١(

 ريخالا حلطصملا حّجرو .نكاوسلا هابغأ وأ تاكرخلا هابشأ امهينع سيردنف قلطأ دقو ( ١

 ةلاسم اهنم رثكا ةيتوكس رصانعب ةبوشم تاكرح ةناسم ةناسللا نألو :هنوقب هل لثعو

 81ص ءةغلتا ةرهجلا نكذوس

 نش



 دوصقللا ديع دمحم دوصقلاديع

 حقوم قالزنالا عقي ثيح ؛ةيعقوملا ةيحانلا نم تماص فصن امهنأ يتاثلاو

 امهتأ يأ :ةملكلا نزو ثيح نم ةّصاخبو همكح ىضعيف تماصلا توصلا

 عطقم ةياهن
 ةيادب نركي نأ :

 ةلاحلا نأ ىلإ راشأو ؛(ز288/ 5ذك) (رساي )و («ة2/“ ذ9) ( دعاو ) لثم عتقملا

 «طباهلا عطقملاب فرعت ام يهو ءنيتوصلل ةيكرحلا ةيصاخلا دكؤت ىلوألا

 عطقملاب ىمسي ام يهو ءامهل ةيتماصلا ةيصاخلا زربت ةيناشلا ةلاخاو

 اعلاو .(ود8: / مانص) ٌمْوَقَو (طإل / ااذه) ( تيب ) وحن لفقم

 ,2")دعاصلا

 (تاكرح هابشا ) تماوصك ءايلاو واولا نيب قّرفن نأ اددكمي كلذكو
 يعمسلا حوضولا ةلق :اهنم رومأب (:08615) تاتوصمك امهنيبو (ةعالل - !15©»0)

 فالتخاو .ذ ةيسنلاب ىلوألا عم ىرجملا ىيضو . ةيناثلل ةبسنناب ىلوالل

 ناموقي للع فاصناك ءايناو واولا ّنِإ ذإ !ىرخالا نع امهنم لكل ةفيظولا

 امك ةيبرعلل ينوصلا بيكرتلا يف ًامامت اهعقوم ناعقيو ةتماصلا تاوصالا رودب

 ومات يف

 تماصك واوناو 3 مك واولا نيب ( ؟0نيرصاعملا نيثحابلا دحأ قّرفيو

 «تيبو ثخب «كرتيو كرتن ,دْلبَو

 ةلاحلا يف امب رثكأ كنحلا فقس وحن ناسللا ةرْخؤم تعفترا اذإ9 : هلوقب

 رعلا ةينينل يتوصنا جهتملا )١(
 قباستا ردصملا رظني (؟)

 ملص

 ٠*7. ص ؛يوفللا توصنا ةسارد :رمع راتخم دمحأ .د (*)

 . 1١ 5ص :ةيوغللا تارصالا ملع :يدهم فانم .2 ( ؛)

 انفي



 .ةيفصولا تايتاسللا ءوض يف ةيفرصلا ةينبلا ةسارد

 كلك نم ةرورم دع كاكا ارو يحضر نييعللا اقتحم ظيدز ةكرنيل

 دعو .ةتماصلا تارصالا نم ره يذلا واونا توص ذكنيح عمستف عضوملا

 (5همن - ؟هعا5) تاكرحلاب ةهيبشلا تارصألا نم واونا تاوصالا ِءاملع

 فقسو ناسلنا ةرخؤم نيب ةفاسملا نأ وه ةصئاخلا ةمضنا نيبو هنيب قرفثاو

 عم فيفخلا ثدحي كلذت :ةصلاخلا ةمضنا عم اهتمواولإ عم ّلقأ نوككت كانحلا

 .6 ةمضلا عم عم ةمنشلا ع عمسي الو واولا

 تاساردلا ثتيثأ دق هنإ ثيح ثيدحلا قنطنملا نم لجرلا قئطنا دقو

 يف نمكي تماصك واولاو تّرصمك واونا نيب قرفلا نأ ةقيدحلا ةيتوصلا

 كننلا ىصقأ وحن هاصقأ نم ناسللا عفتري امددعف :همدعو كاكتحالا ثودح

 امهنيب ٌراملا ءارهلا ثدحُي نأ اهدنع نكمي ةطقن ىلإ لصي ىتح بنصلا

 وحن يف اولا دّلوت نيرتولا زا زمهاو نيتفشلا ! عم ًاعومسم ًاكاكتحا
 ناسنلا طبه اذإف «( نول ) وحن يف واولاو ( دججو ) إ ثيحب ةطقنلا ك

 ةرادتسا عم ًاعومسم ًاكاكتحا ثدح دمي من كدحلاو ناسللا نوب ٌراذا ءاوهنا

 ءايلا عم لاقي كنذكو ( لوقي )وحن يف واولا تدلو نيرتولا زازتهاو نيتفشلا

 وحن يف ةباثملا ةتوصملا ءايلاو ( ثين )و ( سبي ) وحن يف ةيكاكتحالا ةتماصلا
 .200(ليمي)و (عيبي)

 و قرشعسلملا ريكيو
 ةحتفلا وه رخآلا اهؤزج (21مااط06ه) ةبكرم ةكرح نم ءزج (َتِّيب ضخ )

 وحن يف ءايلاو واولا نأ ىلإ (78./18ةهطا) تيا

 (و - + 2) : اذكه ةباتكلا يف ةبكرملا ةكرحلا هذه لْثمتو ءامهيلع ةقياسلا

 عم قفثن نحتو (3+ اه 8 .1+2-ال) اذكه ًاّينوص بتكتو (ي - + )و

 . 1١-17 ص :ةيتوصلا ةباتكلا ؛يميعنلا ماسح .د :رظني (1)

 نأ



 دوصقملادبع دمعم درصتملادبع

 يف ءايلاو واولا أل ءحيحص ريغ تيار هرّدق يذلا ريدقتلا اذه ّناب نيلئاقلا

 امه لب - ىلوأ باب نم نيتكرح اتسيل ديرما نم نورس بوف كد اهو

 (ةعات- 7089619) تاكرحلا فاصناب نايمسي ام وأ (©005093015) ناتماص ناتوص

 تاقصلا اهيلع قبطني ال يهو :ةريبك ةجرد ىلإ تاكرخلا ناهبشي امهنأل

 يف أدبت قطنلا ءاضعأ ذآ يف ًاساسأ لثمتت يتنا ةبكرملا تاكرحلل ةيقطنلا

 تاذ ةدحاو ةكرح ةنوكم ىرخآ ةكرح هاجتا يف ةرشابم ريستو ةكرح ةقطنم

 قطن يف ةدوقفم ةيقالزنالا ةفصلا هذهو (ة008©] - عاذ#4) ةيقالزنا ةصاخ

 لقت نأ امهقطن يف ثدحي هنأل ؛نيعتماص ءاي وأ وارب ةولتم ةيبرعلا ةحنملا

 ءاهكرحت يف لاصفنالا نم ًاعون ةثدحم ىرخأ ىلإ ةقطنم نم قطنلا ءاضعأ

 نم امه ءاي وأ واو + ةريصق ةحتف نع ةرابع نلقتسم ناتوص امهف كلذل

 ءاكردلا ءابشأ وأ تماوصلا

 نيسرادلا ضعب مهو دقو و :ًالئاق تيار هلاق ام ىلع رشب. د ضرتعا دقو

 (قامطاطم#ه) ةبّكرم ةكرح نم ناءزج ( تْيَب - ضْوَح ) يف ءايلاو واولا نأ نظف
 دوجوملاو (05© الئاقإ) ةدحاو ةدحو ةبكرملا ةكرخلا ذإ ؛كاش الو ئطاخ مهو وهو

 تيب - ضّوخ ) يف ناتلقتسم ناتدحو كانه امّنإو «ةدحاو ةدحو ت
 نأ اذه ىنعمو (َتّيي) يف ءايلاو ةحتفلاو (ضْرَح ) يف واولاو ةحمفلا امه

 توص نيقايس يف ةتماصلا تاوصألا نم ةيبرعنا ةغللا يف ءايلأو واولا

 اععقو اذإ : يناثلاو . عون يأ نم ةكرحب ءايلاو واولا تعبتأ اذإ :امهدحأ

 نيتلاحلا نيتاه يف امهنأ ىستن الأ بجي نكلو .ةحمف امهليقو نيعنكاس

 ةتماصلا تاوصالاب ًاًيفيظو ًاهبش امهل امك :تاكرخلاب يقطن هبش امهل

 40 - 54م ةغللا ملع يف ثاسارد هرشب .د:رظني (١)إ
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 .ةيغصولا تايتاسللا موض يف ةيفرصلا ةينبلا ةسارد

 فاصنأ» نيتلاحلا نيتاه يف امهيلع ءاملعلا قلطي اذهلو .ىرخأ ةهج نم
 فاصنأ ٠ امهتيمست نم عنمي ام كانه سيلو (ةع0:616-21) «تاكرح
 يف هترهشل ىلوأ لوألا حلطصملا نكلو (ةعمق - ههتعنهةلئ5) تمارص
 6١09 نوسرادلا هيلع فراعت ام ًاضيا وهو «ةيوغللا تاساردلا

 نيتوصمك امهتوص قطن هبشي نيتماصلا ءابلاو واوثا يتوص قطن الأ ىلإ راشيو
 (5نمص) - «5©00) تاكرحلا فاصناب امهتيمست تناك اذهلو :ريبك ًدح ىلإ

 نيث دما نيسرادلا ضعب ىري كلذك انه نمو نيتلاحلا نيب طلخلا ناك انه نمو

 ساسأ ىلع نوكي نا يغبني نيرابتعالاب ءايلاو واولا يتلاح نوب قيرفتلا نأ

 بيكرتلا يف تاوصألا هذه اهب مرقت يتلا ةفيظولا ساسأ ىلع : يأ «يفيظو
 27١ )فرصلا قطنلا ساسأ ىلع ال ةغلل يتوصلا

 ءاوس «لاوحالا نم لاحي ًاتماص تسيل ثيدحلا ليلحتلا يف يهف فلألا اماو

 «يعسي) وحن يف امك ًافرط وأ ( عاب)و (لاق ) وحن يف امك ًاطسو تناكأ

 ريصقلا هتّوصم فعض لداعي ليرط توّصم يه اغإو ( ىعني «ىشخي «ىضري
 ةحتف هنأ ىلع ةئيدحلا ةيتاسللا رظنلا ةهجو نم لماعي هنأ يأ «(ةحتفلا )

 (لاف ) عابو لاق :نزوف كلذ ىلعو .ةريصقلا ةحتفلا فعض لداعت ةليوط

 .(لَمَفَي) ال ( ىَعْقَي ) اهوحنو ىشخيو ىضريو ىعسي :نزوو «( لَعْف )
 هلعل رمالا ئداب يف ًاّيباتك ًازمر فلألل صّصخت مل ةيبرعلا نأ ظحاليو

 ءافتكا نييباتك نيزمر نوتتوّصملا ءاينإو واونل صّصخت مل امك «ةزمهلاب ءافتكا

 1 تاكرحلاب ًاريثك نودتعي ال ءامدقلا ناكو .نيتماصلا ءايلاو واولا يزمرب

 81ص «فرصنا مدع موهفم (1)

 . 75ص ةغلنا مع يف تاسارد ءرشب .د :رظني (7)

 ع



 دوصقلادبع دمحم دوصقلاديع سس سس لاا

 قحلي ًاضراع وأ ًايوناث ايش اهنوربتعي اوناك
 ءاهلاو واولا نأ ىلإ ريشي تضاوصلل هيوبيس بيتزت نأ اذه دّيْؤيو «تمارضلاب

 رك ذملا

 اهئيوطو اهريصق تاتوّصُا

 طسو نم هناب امهجرخم فصو هنأل «ناتماصلا امه بيترتلا يف

 اماو» :هلوق يف ينج نبا اذه يف هعبتو (7١ىئعألا كنحلا نيبو هنيب ناسللا

 ثيح نم مفلا يف ناسللا عضو ىنإ امهقطن بسني امغإ نيتي ١ ءايئاو واولا

 .6)20ضفخنملا وأ عفترملا هؤزج ثيح نمو هضافخناو هعافترا

 ءاملع نأ ثيدحلا ملعلا ةرظنو ىمادقلا ةيبرعلا ءامنع ةرظن نيب قرفلاو

 ام نيب اوق ملو دحاو زمرب ّدملا تاوصاو نيللاو ةّنعلا تاوصأل نوزمري ةيبرعلا

 نوزمريف ( دجوي )و ( دجو ) نوب مهدنع قرف الف ؛ّنملل ناك امو ةلعدل ناك

 ملعلا ةرظن نكل.ءايلاب امهل نوزمريف ( يمري )و ( دلي ) وأ واوناب امهل

 :(اناد) تّوصمك واوناو (8) تماصك واولا نيب قرف ثيح ؛فلتخت ثيدسحلا

 راولا نم لكل نوكي اذهبو (ذف) تّوصمك ءابناو (!) تماصك ءايلا نيب اوقّرفو

 نيتوص امهنوك نادّيتوص ناتميقو ةيدجبالا يف نافدعخمم نالولدم ءايلاو

 .27)نيتكرح امهنوكو نيتماص

 راولاو فنالا نع تاشن يتلا تالكشملا نأ ىئإ ةثيدحلا تاساردلا ريشتو

 اهتجلاعم ةقيرط ىلإ ةعجار اهنكلو ! لإ عجرت ال ةيبرعلا يف ءايناو
 زمرلاو توصلا نيب انايحأ اوطلخ مهنال « ىماد :! انئاملع لبق نم اهينإ رظنلاو

 ١ ( باتكلل :رظني 105-4:14/5-

 71 بارعإلا ةعانص رس (؟

 1١١ ص :يفرصلا يتوصلا بناجلا نم ةبقاعملاو بقاعتلا ؛يدنجلا .د :رظنب (

 هت

 . ١١ص ؛ةفللا ملع يف تاسارد ةرشب .د :كنذك رظنيو

 ع



 .ةيفصولا تايناسللا ءوض يق ةيقرصلا ةيتيلا ةسارد

 ةيفرصلا اهغئاظوو ةيتوصلا اهميق نيب رخآ ىلإ تقو نم اوطلخ امك «يباتكلا

 ةيبرعلا ءاملع نم ءامدقلا عدختا دق هّنأ تاساردلا هذه ىرتو .١2)ةيوحنلاو

 لّقمي ال يباتكلا زمرلا نكلو ءقطني ام وه بتكي ام نأ مّموعب يباتكلا ماظنلاب
 25 ةًاقداص ًاليثمت قوطنملا توصنا

 : ثيدحلا سردلا يف ةزمهلا ةعيبط

 ةوصأب ةزمهلا برعلا ةاحتلا قيما
 . تماوصلا نم اهنكنو تانّوصمللا نمض تسيل يهف ؛اهيف ةلخادي تسيل عقاولا

 يف يهو ءفلألاو ءايلاو واولا ةّيّدملا ةلعلا

 ءدحاو باي يف ءايئاو واولاو فلآلا عم اهوئعج مهنا انئاملع ىنع ذخؤيو

 نيب زييمتلا ثدحي ملو ؛ةزمهلا زمر لصألا يف ره فلالا زمر نأ اذه لّهسيو

 راخا نيح - ًابيرقت - يرحهلا يناثلا ثرقلا فصتنم يف الإ زمرلا يف نيتوصلا
 اذه عضرم يف مسرت ةريغصلا نيعئا زمر (ه5١١ تاز دمحأ نب ليلخلا

 4 ةيربتمللا توسنا

 هب ًاهيبش ًاتوص ًانايحأو ةلع فرح ًانايحا ةزمهلا نولعجي مهاندجو دقو

 اردعج دق ءامدقلا ضعب دن

 يف وه فلألا زمر نأ كنذ يف مهرذعو .ادحاو باب يف ةثالثلا فرحألا هذه عم ةزمهلا

 درقلا فصتنم يف الإ زمرلا يف نيترصلا نيب زييمتنا ثدحي ملو ؛ةزمهلا زمر ةغلنا لصأ

 عضوم يف مسرت ةريغصلا نوعلا زمر ةزمهلل نمح: نب ليلخلا راتتخا نيح ًابيرقت يناثلا

 لافطالا ميلعت يف ةبرعص نم ءامدقلا دجو اذه ناكو :يرجنحلا توصلا اذه

 نوككي دقث ( لاس ادنوق يف امك ءزمرلا يف دحتتو قطننا يف فلتخت ينلا تاملكلا

 . (ةثويسلا نم ( لاسر نوكي دقو :لاؤسلا نم (لأسز دارفا
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 دوصقل ادبع دمحم دوصقلا ديع

 مهتأ كلذ ىنع بّترتو ؛(008501380) تماص ترص ةزمهلا نأ ةقيقحلاو

 يه يتلا دملا تاوصأب اهتقالعو ةزمهلا لئاسم لكل مهجالع يف اوبرطضا

 يف كلذك اوبرطضاو :ةّلعلا تاوصأب اهتقالعب كلذكو (5©:009) تاتوصم

 ةجيتن ةّلعلا فرحأب اهتاقالعو (تاتوصملا) ّدملا فرحأ اياضقل مهجالع

 .2' ةزومرلا يف كارتشالل

 نم وأ ببرق نم ال - ةيتوص ةقالع ال هنأ ةئيدحلا تاساردلا تتبثأ دقو

 نع اهجرخم يف فلتخت ةزمهلاف :ةلعلاو دا تاوصأ ن

 كلذلو ؛سومهم يراجفنا يرجتح توص ةزمهلا نإ ذإ
 تاوصأ (تاتوّمملا) دم لا

 . 2' ةةاهللاو قلحلاو ةرجنحلا نع ًاديعب مفلا ةقطنم نم جرخت ةروهجم ةيقالطنأ

 ةزمهلا نيب - ديعب

 ةلعلاو دب تاوصأ
 ؛ نككلو ؛تاتوُضملا ال تماوصلا نم يهف

 بئاج نم نيللاو ّدلملا تارصأو بناج نم ةزمهلا نيب حضاولا دعابتلل ًارظنو

 فرحأو ةزمهلا نيب اذه زاج نإو ءامهنيب للا

 الملا فرحا نيبو امهنيب هعوقوب لاقي نأ حمصي الف ؛تماوص يه يتنا ةلعلا

 7 ح ادبإلا عوقوب لاقي نأ ّحصي الفرخآ

 .270تاتوُصم يه يتلا

 :تاكرحلاب اهتقالعو ّدملا تاوصأ

 يف ىّمسي ام ىلإ رظنلا ضفرت ةثيدحلا تايناسللا نأ هيلإ

 «فورح اهّنأ ىلع - فلالاو ني

 نيسلاك«ةغللا تارصأ ةيقب فالخب :ةليوط تاتّوصم اهنأ ىلع اهيلإ رظنتو

 اشإلا ردجمت امن

 :دملا ءايلاو واولا  َةيّدمملا ةّنعنا تاوصأب ةيبرعلا

 301 ص ءةيبرعلا ةينبلت يتوصلا جهنملا :رظني ( ) ١

 1007 يص قياسلا ؛رظني (؟)
 .19/4- 15ص :قياسنلا رظني (؟)

 م



 .ةيفصولا تايذاسللا ءوض يف ةيفرصلا ةينبلا ةسارد

 ءايلاو واوثا نوب ةقيدحلا ةرظنلا قّرفت ال نم امهريغو ميم او
 يف الإ ىرخأ ةهج نم ةحعقلاو ةرسكلناو ةمضلا نيبو ةهج نم فلألاو

 اوصم ةيناثلا ربتعتو ةليوط تاتوصم ىلوالا ر رب تانتّوصم ةيناثلا ربتعتو ةليوط تاتو لوالا ريتعتف :؛ةينمزلا ةّدملا لوط

 يوكزتبورت وهو ؛ةثيدحلا تايناستلا ءاملع دحأ اذه دّكؤي

 دنع نيللاو دملا فرحأ يه يتلا ةليوطلا تاكرخا ْنِإ لوقي ثيح (1:0انا©12101)

 ينر جرغنا يف اهسنج نم يتلا ةريصقلا تاكرحلا فاعضأ يواست برعلإ

 ءابلاو :ناتمض ةدودمملا واولاو «ناتحتف ةروصقم وأ ةدو دمم فلالاف ؛تافسصلا

 فلألا فصن ةحتفلا نأ - ىرخأ ةيحان نم ينعي اذهو .كاترسك ةدودمملا

 27 0ءايلا فصن ةرسكلاو واولا فصن ةمضلاو
 (؟)ةيبرعلا نيللا تاوصأ

 ؛ىضري :عيبي ؛موقي ؛ماني :وحن يف امك ؛مزجلا عم كئذو رصقن اروطف

 19 هلوق يف سينآ .د هركذ ام كنذك هدكؤيو

هذه ىلع لخدي نيح يمري ءومسي
 مشي ب و تف مزج ةادأ لاعفألا 

 حبا لي ل هس اا رماة نذل لك ام نم عيا
 لوطلا بتارمف / دعاوق اهمّتحت ةغلئا يف ةدرطم ةرهاظلا هذهو .ًاريصق

 (مسي مل) اهله (ومسي ) لثم يف اهلوطأ ةثالث ةيبرعلا يف نيللا تاوصأ يف

 نبال بارعإلا ةعاسم ّرس ءوض يف برعلا دنع يئوصلا ريكغتلا !شيلف يرنه :رظني ( )١
 1 417 ص ةيبرعنا تاوصأ ملع يف سورد ؛ونيتناك ناجو . 58ص « ينج

 ىوسي ملا فرحو ه نيزلا . د لاقو ./ص «تاوصألا منعو فرصلا :لاقس .د :نع (؟)

 * ء ص ؛ةيدسلالا ةآرم يف ةيوقل تامسق : ةثادحلاو

 لجو الب تيوتا عيد تو لا كو وامر
 تماوصلا نم يف ؛نكاوسلا نم ةّيدفاريغ



 هوصقملاديع دمحم دوصقملا دبع يشل

 بئارملا هذه نوب قرفلا سيلو . (نيعتسن ) لغم ىلع ٍمْررلاِب فقولا اذه يني مث
 .210؛ةيمكلا يف ًاقرف الإ ثالثلا

 نيتْيدملا ءايلاو واولا عم اولماعت مهنأ ىمادقلا انئاملع ىلع ذخؤي اممو

 ينج نبا ءانثتساب ؛ةريصقلا تاكرحلل مهتلماعم نع فلتخت ةلماعم فلألاو

 ١ فورح نم لكل ةدحإولا ةعيبطلا ىلإ هّبنت يدنا - لاق ثيح ؛تاكرحلاو د

 فرح ةكرحلا نإ :صئاصخلا باتك نم تاكرحلت فورحلا ةعراضم باب يف

 ةريغصلا اولا ةّمضلا يمسي ناك نم موقثا يمادقتم نم نأ ىرت ال ريغص

 ريغصلا ءايلا ةرسكلاو

 تلطمو تعبشأ ىتم تناكو ءاهسنج نمو فورحلل ضاعبأ تاكرحلا هذه
 نأ تبث اذإفد :لوقي مث .« ةريغصلا فل

 .6)"2 فورحلا ىرجم ثرج تقوو تمت

 نم هدعب ءاج نم كلسم يف اهرامث تؤت مل ناشلا اذهب هتظحالم نأ ريغ

 نيعلاو ( ماق ) نم فاققلا اوًددعو ءاهئازجأو ةليوطلا تاوصألا هذه لايح ءامدقلا

 تاساردلا هلبقت ال طلخ وهو . قلألا قبست ةكرحل نيتلمحتم (اعد ) نم

 ةحتفلا يه امهدعب ةليوط ةكرحب ناكرحتم نيفرحلا ُنألءةئيدحلا ةيوغنلا

 نيتريصق نيتحتف يواست ةليوطلا ةحتفلا تناك اذ هّنا اذه دّيؤيو .ةليوطلا

 نيتدثا نيتحتف .- لعفلاب - قطنن نحنف ,ةغلاث ةحتف امهعم عمتجي فيكف

 ,2؟0ةثالث ال طقف

 (ه4578 تر اديس نب نوسحلا يلع ابأ سيئرلا خيشلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

 .1 80ص :ةيوغبلا تاوصألا (1)

 .51 5218715 :ضصئاصخلا (؟)

 5 5ص :ةيبرعلا ةينبلث ينوصلا جهنللا :نيهاش روبصلا دبع .د :رظنب (7>)إ

 معو



 ةيفصولا تايناسللا ءوت يف ةيفرصلا ةيتبثا ةسارد

 بابسأ) ب ةموسوملا تاوصألا ملع يف ةفتؤملا هتلاسر يف كلذك هّبدت دق

 اذه سيل . تاكرحلاو ّدملا فورحلا ةدحاولا ةعيبطلا ىلإ ( فورحلا ثودح

 ؛قطنلا يف ةينمزلا ةّدملا لوط ثيح نم ةيناثلا ىلإ ىئوآلا بسن هنكلو بسحق

 يف عقت ةتّرصملا ةدودمملا فلألا نأ ًاتيقي ملعأ يتكنو : :لوقي هارن ثيح

 حصي يتلا ةنمزالا رغصأ يف ؛ةحتقلا نامز فاعضأ وأ فعض

 ؛ةّمضلا ىلإ ةتوصملا واولا ةبسن كلذكو «فرح ىلإ فرح نم لاقتنالا اهيف
 .١2)6ةرسكلا ىلإ ةتوصملا ءايلاو

 ةبسن يئاهن لكشب رّرقي مث اديس نب! ناك اذإو ٠ :ًالئاق ومحلا .د قلعو

 ١ ثيح نم ريصعقلا ّوصملا ىلإ ليوطلا تّرصملا
 فعض لداعي ليوطعلا تّوصملا نأ ىلع ًايلاح ٌرقتسا دق يارلا نإف . فاعضأ

 فرح نمز فصن اهنمز ثيح نم لداعت ةكرحلا نأو ريصقلا توما
 ,2 "ودل

 مأ فعص يهأ ؛ةينمزلا

 نم ديدعلا كردأ دق هيف هتعارببو فيرصتلا ةيصان هكالتماب ينج نباو

 جئاتن ىلإ صلخو ءماع فلأ نم وحتي هدعب ثيدحلا ملعلا اهكردأ يتلا رومالا

 هل دهش يتلاو ًارّخؤم ثيدحلا ملعلا اهيلإ نطف يتلا اياضقلا نم ريثك يف ةرهاب

 تايناسللا ءامنع نم ريثك فكع كلذل ءقبسلا لضفو ةدايرلاو قوفتلاب اهيف

 كرثحبي اوحارف هتدايرو هلضف ىلإ نوريفكلا هّبنتو هتافلؤمو هئارآ ةسارد ىلع

 تادبللا تناك يتلا هتازجنم ىلع فوقولا ةيغب تاساردلاو تافّلْؤملا كلت يف

 تاوصألا يلاجم يف ةصاخبو ةئثيدحلا تايناسللا حرص يف ةيساسألا

 مه ص ءفورحلا ثودح بابسأ )١(

 . 198 ص :لالعإلا يف ةينسنأ

 فيل



 دوصقل ادبع دمحم دومصقملا دبع

 ثيدحلا ملعلا اهانبتو اهيف بسلا لضف هن ناك يتنا ءارآلا نمو . فيرصتلاو

 ةريصقلا نآو  انحضوأ امك  ةئيوطلاو ةريصقلا تاكرحلا ناشب هتيؤر

 ةيمكلا يف اقرف هنوك زواجتي ال نيعونلا نيب قرفلا نأ ريبكلل ضاعبأ

 دملا قورحل ضاعبأ تاكرخلا نأ ملعاو :لرقي وهو هيلإ عمتسا :بسحفا

 كلذكف ةثالث فورحلا هذه نأ امكف ءءايلاو واولاو فلألا يهو ؛نيللاو

 ةاحنلا رمدقتم ناك دقو .ةرسكلاو ةحتفلاو ةممغلا يهو ؛ثالث تاكرحلا

 ةريغصلا واولا ةمضلاو ةريغصلا ءايلإ ةرسكلاو ةريغصلا فلالا ةحتفلا نومي

 واولاو ءاملاو فنآلا نأ ىرت الآ .ةميقتسم ةقيرط ىلع كلذ يف اوناك دقو

 نهنم ماو لوطا نايحالا ضعب يف نهدجت دق لماوك ٌماوت فورح ْنه يناولنا

 (ءاشي ) وحن مغدملا فرحلاو ةزمهلا نهدعب تعقو اذإ كالذو ؛ضعب يف

 سيلف كلذ زاج اذإف «لماوك ًافورح نوُمسي نيعضوما الك يف مهو «(ةّياد رو
 ورح تاكرحلا ةيمسن نأ ىلع كلديو .هنم سايقلا يف دعباب اراغص

 اهدعب ثدح ّنهنم ةدحاو تعبشأ ىتم كنا فورحلا هذهل ضاعبأ تاكرحلا

 ال تاكرحلا عابشإل نثدحي يتلا فورحلا هذه نأ الإ ءهضعب يه يذنا فرحا

 ,(0١ودبأ نكرحي ال ثاّدملاو آدم ّنهنال ئكاوس الإ نكي

 أ.د قلع دقو هنمو» :هلوقب حتفلا يبأ ةيبرعلا فوسنيف مالك ىلع ى

 - نوثدحملا سحي امك- ّسحأ دق ءامدقلا ضعب نأ ىرن ةحتفلا نيب

 ءاي نيب قرفلا كئذكو ةيمكلا يف ًاقرف نوكي نأ ودعي ال دملا فلأ ىّمسي امو

 . 900/1 :تارعإلا ةعانص رس (1)

 ةثيدحلا ةيناسئنا تاساردلا نم ريثكل اد

 -نأ - فيرصتلا نف ينع - نفلا اذه يف هناش ٌرلعو يرفبعو هئاكذب عاطتسا دقو

 نفي



 .ةيفصولا تايذاسللا ءوض يف ةيفرصل؛ ةينبلا ةساردا

 يف ًاقرف الإ سيل ةمضلاو ةرسكلاب بيترتلا ىلع اتنروق اذإ دما واوو دملا

 ءايب ىّمسي امو «ةليوط ةحتف ةقيقحلا يف وه ّدملا فلأي ىمسي امف ؛ةيمكلا

 ةّمض ةيتوصلا ةيحانلا نم دعت ّدملا واو كلذكو ؛ةليوط ةرسك الإ سيئ دما

 ةيفيك ةلثامملا لك لئامب اهعم ناسنلا عضومو ةحتفلاب قطنلا ةيفيكف ؛ةليوط

 .١2)ءامهتيب ةيمكلا قرق ةظحالم عم دما فلأ ىَّمسي امب قطنلا

 ؛ةليوط ةثالثو ةريصق ةثالث «تاتودعم ةّنس فرعت ةيبرعلاف كلذ ىلعو
 ّدملا فلا يه ةليوطلاو ؛(-) ةرسكناو () ةمضلاو () ةحتفلا يه ةريصقلاف

 (0 1 0:نيعْمض نع ةرابع يهو) ّدملا واو (+ :نيحتف نع ةرابع يهو )
 - :نيترسك نع ةرابع يهو ) ّدملا ءايو م

 ةليوطلا تانّوصملا هذهت ةفيدحلا تايئاسللا ءاملع تافيرعت تدّدعت دقو

 ةروهجم تارصأ» اهّنأب لئاقلا (©.10265) زنوج ل

 مهقنا هذه نمر ؛ةيلالدلا ضارغالا لج' نم ةملكلا رواعتت يتلا ةيفرصلا تاريبغتنلا

 سبق مهفروملل ةيلالدلا ةميقلا ينج نبا كرد“ سفر لاذ وأ ؛ةبسننا ّلاد وأ :ميفروملا

 .(97نص :عملتاو قوه مدع اهكرددي نأ
 ةيلالدلا ةفيظولا كردي

 تالالدلا كردي نأ ًاضيأ عاطتساو .( ١

 (ميفروم ) ةبسن ةناد لك ةفيظوو اهتاكرحر اهنا
 ددع ةيفرصلا ةلالدناو ةيتوصلا ةلالدلا رظني ) يوحنلا بيكرتلا يف

 .(4.0- 86ص ء ينج نيل
 58ص ءةيوعللا تاوصالا : سينا ميهاربإ .د ( ١

 نا



 دوصقللا ديع دمحم دوصقلاديع

 نأ نود مفلاو موعلبلا نم ٌرمتسم لكش ىلع اهب قطتنا دنع ءاوهلا جرخي

 توصلا ءاضعألا لْخ دل ضّرعتي اقام ايبسي رز هعررخ جب الك#

00 
 دنع جرخت من ًاقيقد ًافصو ةنيوطلا تاتّوصما هذه ينج نبا فصير

 ةثالث َدخَنا دق مفلاو قلحلا نأ ىلإ ًاريشم - اهل اهقصو يف ةئيدحلا تاساردلا

 اهعم مفلاو قلحلا دجعف قلألا اَمأ و :لاقف - تاتّوصملا هذه عم عاضوأ

 اهعم دجتف ءايلا اّمأو ءرصح وأ طغضب توصنا ىلع نيضرتعم ريغ نيحتفنم

 نع كنحلا جافتو :هتطغضو ناسللا يّبنج تفنتكا دق اولعو ًالفس سارضالا

 ام ةوجفلا كلت لجألف ؛كانه !دّعصتم ترصلا ىرجف ؛ناسنلا رهظ

 جارفنالا ضعب امهنيب عدتو نيتفشلا مظعم اهت ّمضمف واولا امأو ...لاطتسا

 مفلاو قلحلا لاكشأ تفلتخا املف «توصلا لصتيو سفنلا هنم جرخبلا

 كلذو ؛ردصلا نم ثعبنملا ىدصلا فنتخا ةثالثلا فرحالا هذه عم نيتفشاو

 .206(يبإ) ءايلا يفو (وأ ) واولا يفو (7) فئألا يف كنوق

 :ةملكلا ءانب يف هرودو ريصقلا توصم ا موهفم
 باركذ امك .. يهو فرحلاب ءامدقلا برعلا دنع تنرتقا ةركف ةكرحلا

 توص ( ةيلجلا دعاوقلا )ب ىّمسملا يبرعلا وحنلا نع هباتك يف ( هيديإ ليربج

 .2؟)فرحلاب قطننا ىلع هب ناعتسي

 ١١ ( 1همعو . نم هسلتمع ها عمعلتدا مطممعانمك , سماع لوع . 1947: :رظني .0

 ل ص .بارعإلا ةعانص رس (؟ )



 .ةيفصولا تايناسللا ءوض يف ةيفرصلا ةينبلا ةسارد

 اهنأل ؛تاكرح تيّمس اهّنأو ةصقان تاوصأ تاكرحلا نأ ينج نبا ىريو

 و فرحلا كرمت

  ةرسكلاو فلألا وحن فرحلا بذتجت ةحتفلاف

 ؛هضعب يه يذلا فرحلا ىلإ هباذعجاب همضوم نم

 هبذتجت ةمضلاو ءايلا وحن هبا

 2١ )واولا وحن

 2 ا
 جرخم يف فيكت ىوس تسيل» تاكرحلا هذه نأ شينف يرده ىربو

 (؟)6هعم قئطني فرس يذلاو هل يلاتلا تّوصملا عم تماصلا

 اوربتعا مهنا ىمادقلا انئاملع ىلع ةيفصولا تايناسللا ءاملع هذخأ امو

 مهتلماعم ريغ اهولماعف ةيوناث ةميق تاذو ةملكلا نع ةجراخ تاكرحلا

 دعاوق طابتتسا ىلإ مهب ىَدأ امم كلذ يف اواطخأ مهنا ىلإ اوراشأو دملا فورحل

 اهنأل ؛ّملا فورح ةفيظول ةقباطم ةفيظرب موقت تاكرحلا نأ اوأرو «ةقيقد ريغ

 ,(5)تاتّوصم اهلك

 يف ةيعوضوملاو ةقدلا اومزعلا دق ىمادقلا انءاملع نآ هيلإ ةراشإلا ردعت امو

 ناكو ءاهيف نوفسعتي اوناك ام ًاليلق مهنكلو ؛ةريبك ةجرد ىلإ مهثاحبأ

 تارصأ نيب تامالع بيسب وأ مسرلا ببسي نايحألا مظعم يف اذه مهفسعت

 نم ناكو .«؟ )ةثادحلا تاربتخم كلذك اهبسحت الو ةميلس مه اهوبسح ةغللا

 ةليوطلا ةلعلا تاوصأ لبق ةكرح دوجو مهمّهوت اهيف اوفّسعن يتلا رومألا نيب

 3ص ؛بارعإلا ةعانص رس رظني )١(
 ؛ص ءبرعلا دنع يتوصلا ريكفتلا ( ) ١

 14ص .لالعإلا يف ةينسن“ ةلواحم :رظني (18)

 «نيزئا حافلا دبع .د :رظني (4)
 .38 ص (ةينسنالا

 ةارم يف ةيوغل تامسق ةثادحلاو ةلاصألا نيب
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 ةرسكو (لاق ) وحن يف فلألا لبق ةحتف دوجو اومعزف ؛اهسنج نم
 هّنأو مهو اذه نأ عقاولاو .( موصي ) لغم يف واولا لبق ةمضو ( يمري ) لثم يف
 قيببعلا نومر لا ةباتككلإ تلمعتسا ذنم ثلذو «ةباتكلا عادخ نم 00

 الو ةحمف كانه سين هّنأل ؛( ')يفقثلا فسوي نب جاجا دهع ىنع ةيفاضإلا

 نأل ؛ةمض الو ةرسك

 انددع اهزمرو :ةريصقلا فعض ةليوطلا ةكرحلاو «ةريصق تاكرح كلتو ةليوط

 .25 )00 0و (11)و (ة ة) اهراركت

 ءايلا اذكو ةكرحلا يه فن تاكرح اهتنأ ريغ ءواو

 ّيوسلا قيرطلا اوّلض دق مهنأ ىمادقلا نييفرصلا ىلع سينأ .د دخ؛ دقو
 ةحئف كانه نإ ًالثم اولاقف ءّدملا تاوصا لبق ةريصق تاكرح كانه نأ اوُنظ نيح

 يف فاقلا قوف ةّمضو (مير ) يف ءارلا تحت ةرسكو ( باتك ) يف ءاتنا ىلع
 !عضاوملا كلت يف اهل درجو ال ةريصقنا تاكرحلا هذه نأب حّرصو ؛( لوقي)

 (مير) وحن يف ءارلاو ءاهدحو ملا فلأب ةكرحم (باتك ) وحن يف ءائلاف
 .اهدحو ّدملا واوب ةكرحم (لوقي ) وحن يف فاقلاو اهدحو ًدملا ءايب ةكرحم

 يف ءاعلا ىلع ةحتف عضو نم ةفولأملا اهتروص يف ةيبرعلا ةباتككلا نأ ىلإ راشأو

 يه (لوقي ) يف فاقلا قوف ةمضو (مير ) يف ءارلا تحت ةرسكو ( باتك )
 عضاوملا هذه لثم يف ةريصق تاكرح دوجو نومّهوعي ءامدقلا تلعج يتلا

 ةلامم ةحشف كانه نأ  ةعانصلا رس يف - مّهوت دق ينج نبا نأ ىري كلذلو

 عاونأ نم ًاعبار ًاعون اهّدعو (ةالصلا) ةملك يف ميخفتلا فلأ لبق ةمضلا وحن

 ( ؟)ةحتفلا

 رعلا ةينبنث يترصنا جهنملا :رظني )١(
 دنع يوغللا ثحبنا :رمع راتخم دمحأ .د :رظني (؟)

 88ص :ةيرغللا تاوصآلا :رظني (

 م4



 ةيفصولا تايتاسللا ءوض يف ةيفرصلا ةينبلا ةسارد

 نأ ةثيدحلا تاّيئناسنلا ءاملع نم نوّيقصولا ىري ةيتوصلا ةرظنلا هذهل ًاعبتو

 يف تاكرحلا نيودت ىلع او
 ةمهوم اهتحت وأ تماوصلا قوف تنود اهّنأ امهئوأ

 يناثلاو .2')ةيمالكلا ةلسلسلا يف اهدعب يت

 عم ةيتوصلا ةلسئسلا يف عقوم اهل ةيداع تماوص اهنأك تنّود ّدملا تاوصا نأ

 ؛اهرلتت الو تاكرحلا ىف

 لع كلذك نكمب الو ةيتوص ةعطق ليلحت دنع تاكرحلا لا

 ال يهو «ةلسلسلا كلت يف عقوم يأ كلمت ال اهنأ

 ركمي الف هيلعو

 فلالاف 1(" !ةليوط تاكرح مهدنع يه ذإ ؛تماوصلا نيب نم دملا تاوصأ

 ايتوص بتكت (لاق) ةملكف ؛ناترسك دما ءايو ناتمض دما واوو :ناعحتف

 نباك هقناو نمو هيوبيس يأر دّيؤن ةثيدحلا ةيوغنلا تاساردنا ن' انه اه هبنإ راشي امو ( 1)

 .ةيمالكلا ةلسلسلا يف ءدعب عقن اهنأو تماوصنا نم ةكرحلا عقومب قأعني اميف يسج

 لك ببس سهنأ ىري نيرم' يف ءامدقلا يأر ىلع نيهاش روبسصعنا دبع .د ضرتعا دقو ( ؟)
 ةكرحلا تسيلو هتك رح همزالت تماصتا ذ*

 نأ نوري املك :هل ةعبان ةكرحلاو لصأ ثما

 قرئ تاكرخلا عضوت ثيح ةباتكلا هيلع ام ىلع نب دمتعم :ةيوبات ةمبف ةكرحلل

 ثاكرملا نأ اورق دق -ينج نبا مهنمو - ءامدقلا ن* نم مغرلا ىلع ؛ يناشبا . فورحلا

 تاكرحلا ربغ اهودعو ةصاخ ةئماعم الملا تاوصأ اودماع مهنأ دملا تاوص“ ضاعب؟

 « فلألا قيسن ةكرحل ةنمحتم (لأف ) يف فاقلا ميفلا ثلا لا

 هدبقت ال طلخ اده نأ ثوث دما ىريو . فلألا ربق ةحتفنا ةكرح لمحعت ( ىمر ) يف

 دعت يتلا فلألا يهو اهدعب ةليرطلا ةحتفلاب ةكرحتم فاقثا

 ( يمر زو (لاق ) يف ءامدقلا مهوت امك اهقبست ىرل

 نع لقتسم امهنم لك ةكرحلاو تماصلا نأ ئرتا

 .تدلدتن ةلمكتلا ديرجشلا ضونحت ىلع رخألا ىلع



 دوصقلاديع دمحم دوصقلادبع

 دعب عقو هنأ انظحال ثيح ؛(و+ 1+22+ 2) : ينآلاك ؛ًرجتو وههله اذكه

 ,32(200) ناتحتف فاقلا

 تسيل ةرسكلاو ةمسلاو ةحمفلا يه: رتلا ةزيشملا تاكرألا اا ةفوري مهو

 ال ينوصلا عقاولا ناب اونّلعو ؛ 1 تضاعلا قوق فيغو! هيل وأةعيز

 فاك : كانه ( باتك ) ةملك يفف ؛ينمزلا عباتعنا لب ؛يناككملا عباتتلا فرعي

 هينع جرد أم فالخ وهو .ءاب مث :ةنيوط ةحمف مث «ءات مث «ةرسك ّمثا

 بوتكملا زمرلا نم دمتسفلا مهيأر يف دوكتت يهف ؛ىمادقلا برعلا نويفرسلا

 ءاب مث ةنكأس فلأو ةحوتفم ءاتو ةروسككم فاك نم قرطنملا عقاولا نم ال

 لب ةليوط ةكرح تسيل مهدنع ءابلاو ءاتلا نيب ام يأ ؛بارعإلا ةكرح اهيلع

 نأ ةاحتلا ركذ دقف ؛رخآ لاثمب اذه بْرقتنو :ةنكاسلا فئالاو ةحشفلا يه

 اذه مهريبعتو قرفلا ولا فذح يف نمكي ( لقي )و ( لوقي ) يتملك نب
 ةًّمض فاقلا دعب نوكي نأ“ مّمحيف يتوصنا عقاونا امأ - ةباتكلا نم قلطني

 رمآلا سيل ؛لفأ الو رثكأ ال ( لقي ) يف ةريصق تحبص؟ (لوقي ) يف ةنيوط
 لب ءطخلا نم قلطنت تاحنطصمب برعلا نويفرصلا رّبع امك ءواو فذح اده

 . 79ص «ةيبرعلا اياضقر ةماعنا تاينأسلنا ؛ تاكرح ىفطصم .د :رظني ( ) ١

 7 4 رص :ةرصاعملا جعانملاو ثارتلا نيب ةغدنا ملع ؛ يراجح .د (1)
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 .ةيفصولا تايناسلئا ءوض يف ةيهرصلا ةينيلا ةسارد

 ىحصفلا ةيبرعلا يف ردان برضلا ؛ذهو .( ص + م م + صو لوطنا يف قرغم

 اهث رسيتي امنك هرجه ىلإ ةيبرعلا ةغئلا ليمت كلذلف هرج نوكيَو كلذ

 عطقملا ريصيف (م) رييصق تّوصم ىلإ (م م) هيف ليوطلا تّوصنا ريصقتب
 وهو .ةديدجلا غيصلا ترهظ كلذبو ؛لوطلا يف ًاقرغم ناك ام دعب طقف ًاليوط

 رعلا يف عطقملا ماظن ىلع مئاق ديدج ريسفت

 .250يبرعلا يوحنلا

 : بيقعت

 نم ددع مادختسا ترثآ يمنا ىلإ ةراشإلاب ثحبملا اذه متخاس

 ًاتقلطأ ام ىلع ةلالدلا يف اهتقدب ةّماتلا يتعادقل ةئيدحلا ةيوغللا تاحلطصملا

 ثارعلا يف فرعي نكي ملو ة

 يف ( ةلعلا تاوصأ)و (ّدملا تاوصأ ) حلطصم تاحلطصملا هذه نمو ؛هيلع

 توصلا نال (ةّلعلا فورح )و (ْدملا فورح) نيميدقلا نيحلطصملا لباقم

 فلالاو ءتوص - ًالثم - ميملاف ؛ةكرحلا ىلع قلطي امك تماصلا ىلع قلطي

 ةحتفلا كلذكو «تاوصأ -- َنيَتيّدملا ريغ اذكو  ناتّيددملا ءايلاو واولاو :توص

 (تماص) ناحلطصملا كلذك اهنمو .اًرج مهو ةرسكلاو ةمضلاو

 سردلا يف نيعئاشلا نيريهشلا نييوغللا نيحلطصملل ةمجرت( تّوصم زو
 يذلا فرحلا ىلع ةلالدئل لوألا 2( ' )(«هدبءازر (ننهكداظةلاأ) ثيدحلا يوغللا

 . 78ص :ةرصاعملا جهانملو
 يب ًافالتخا نيريهشلا نيحدطصملا نيذه ةمجرت لوح دولدحملا فلتخا دقو (؟)

 رارسأ نم ) يفو ؛نيللا توص و نكاسلا ب ( ةيوغللا تاوصالا ) يف سينأ .د امهمجرن

 دقن ؛!تاحلطصم ةدعب (ةغللا ملع ) يف يفاو .د امهلباقو . ةكرحلاو فرحلاب (ةغللا

 -. كرحتملا ريغ فرحلاو نكاسنا توصلاو «نكاسنا وأ تكاسلا فرح اب لوألا لباق
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 هوصقلادبع دمحم دوصقكاديع سم سسسسلس لل

 يه يتلأ ةليرطلإ تاكرحلا ىلع ةئالدلت ينا ءامدقلا دنع ةكرحلا لبقي

 امبرو ؛:ةحتفناو ةرسكلاو ةمضلا يه يتلا ةريصقلا تاكرحلاو دملا تاوصأ

 فدارمك (ةريصقلا تاكرحلا)و (ةليوطلا تاكرحلا ) يحلطصم لمعتست

 ناحلطصم امهف اذه يف ىأب الو ( توّصملا) حلطصن الو كلذك ءناع

 ةقيقد ةصاخ فصي تّوصمب ري

 ,50()21هد9]20) يعمسنا حوضولا ةّصاخ يهو ةّماعب تاكرحا صاوخا

 ينخاودنا لباقو .نوللا فرحو هنُيللا توسع فرح يناشنا لياقو *

 . ةكرح اب (9/هكلا6) رخآلاو ءنكاسلاب عمم مم#) يسنرقتا مئطصملا صاسقلاو

 دفا توسا

 , تئاصلاو تماصناب وطنأ ةلاقم ةاجرت د هع وهو - رودنم .د امهنباقو

 يأر :عمتجملاو ةغللا ) هيباتك يف ذارمسم' دومحم .د امهحجر ذاحلطسملا ناذهو

 راشملا نيحلطصملا رشب .د مجرت دقو .( يبرعم» ئرافلل ةمايقم : ةغدلا ملع زو ( جهنمو

 اصلا تارصالاب ةبمستلا نأ ىربو :ة اصنا تاوصااو ةتماصلا تاوصألاب امهينإ

 ( ةنكاس ) حلطصلا نأل رصألاب مهضعب ةيمست نم حضوأو لضنأ

 ىلع «وكسلاب لكشملا فرخ! وه دارملا نأ هنم مهفي ذق هنإ ذإ

 اذع ام تارصألا لك يترصلا سردلا لاجم يف ةنكاسنا تاوصالاب دوصفملا نأ نيح
 سيلتا ىنإ يدؤي دق

 ئريو ةكرحتم وأ ةنكاس تاوصألا هذه تناك ءاوس «تاكرخلا يف لّثمعما يناثلا عونلا

 ههديسسترقاجلا نم هلأ كتفك ضرمو :ةلوبقم ةديج ةينست تاكرملاب ةبمسعلا
 هترهشب كلذ للعو ( تاكرح ) حلطصنا نامعتسا نجر

 - هلوث دم حوضوو ةعساونا

 . 59ص «ةفلفا ممع يف ثاسارد :رظس



 .ةيفصولا تايتاسللا ءو يف ةيفرصلا ةينبلا ةسارع

 سيل ام للك ىلع قئطيت ( تماص) حئطصملا

1 

 نإ :هيف لوقي ءمهضعبل مالك يف ادرو دق امهنإ ذإ ؛تاكرحلا ىلع ةنالدلل

 ىلإ راشيو
 وصم ) رخآلا حلطصملا كلذكو_ ميدق لامعتسا دم توص وأ ةكرحب

 .موق هزوج دق دملا فرح ريغ ينعأ ءتماصلا نكاسلاب ءادتبالا

 رصملاب ءادتبالا نكمي ال امكف «تاتوّصملا ضاعبأ تاكردملا نأ

 .2' )ءهضعبب ءادعبالا

 يبرعلا فوسليفلا اذه نأ ددصلا اذه يف ثحابلا هايتنا يعرتسي امتو

 خب خيشلا (تّوصم - تماص) نيحلطصملا لمعتسا دق (ه478 تر انيس نبا

 هدرفتت ال ةفيدحلا تايناسللا نأ ينعي امم تاكردلاو دما تاوصأل هفصو يف

 توصمو تماوص ىلإ ةغللا ميسقت ينعأ ,فاشتكالا اذهب هنأ امك

 اولا نيب زيمي نأ عاطتسا

 .(؟)ةتّوصم الإ نوكت الف هدنع

 - تالا اما ءنيتَّرَصمَك امنهديبر نوماصك ءايلاو و

 انيس نبا خيشلا لبق ميسقتلا اذه فرع نم برعلا ةغنلا ءامدع نم نإ رب

 رعلا فوسليف ينعأ ؛فرصلا ملع راسم يف تي نأ نود نكلو

 هباتك يف هلمعتساو ( تّوصم ) حئطصم كنذك فرع يذلا نامشع حتفلا

 يه ةلرطمملا فورخاو » :( فورحلا لطم يف باب ) يف نيح صئاسخلا
 .0”2هواولاو ءايلاو فنألا يهو «ةتّوصُما ةنيلئا ةثالثلا فورحلا

 ةيبرعلا يف ةلعلا تارصأ اومّسسق دق ىمادقلا اتئاملع ضعب نأ قبس ام مهفيو

 وح بايسأ :رشني (7)

 توحو «هبريسو ؛ماق :اهنم ثامنكب ينج نبأ هو 1779 صئاصخلا (©)
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 دوصقْ ادبع دمحم دوصقل دبع

 اذهو - نيروك ذا نيحلطصملاب اذكه - تاتّوصاو تماوصنا امه نيعون ىلإ

 دق ءايلاو واولا نأ ىنإ راشأ نيح ثيدحلا منعلا هاتبت دق هسفن ميسقتلا

 نيثدضا ءاملعلا ضعب ريشي امك (عصوموققاك) نيتماص نيتوص نانوكت

 نيتكرح يأ ؛نيتوصم نانوكت دقو (8عولن - ؟08:6ا53) تاكرح فاصنأ

 دنع فرع ام ةيبرعلا يق اهلباقيو - ةنيوطعلا ةرسكلاو ةمضلا امه نيتليوط

 .هئايو ملا واوب ءامدقلا

 :ةلععملا غيصلل يتوصلا ليلحتلا : يناثلا ثحبملا

 : هيونت

 نم ديدعلا ةجلاعم يف ًاريبك ًارود عطقملل نأ ادهاه هيلإ ةراشإلا ردجت امن

 ةيئوصفرصلا تارّيغتلا نم ريثك ريسفت يفو لالعإلا 5 ةيفرصلا اياضقنا

 (ديدملا) لوطلا ين قرغملا عطقملا ليوحت ىل رعلو .(هنممطمما م معتم كفصععد)

 (ص مم صر عطقملاف ؛تاريغتلا هذه ةعيبط انت حضري ليوط عطقم ىئإ

 -(مم) ليوط توصم + ( ص ) تماص نم نّوكم لوطلا يف قرغم عطقم

 ىلإ ليمتر ىحصقنا ةيبرعلا يف ردأن عطاقملا نم برضلا اذهو .( ص ) تماص

 رّيغتلا ريسفت عيطتسن عطاقملا قيرط نعف .ًاليبس كلذ ىلإ تينوأ املك هرجه

 (عيبي)و (مادي)و موقي ) و ( موصي ) فوجألا عراضملا لعفناب قخ يذئا

 ةاّمسملا لاعفألا ىلع يتوصلا نوناقلا اذه قبطنيإ .| ةلاح يف - اهريغو

 رخآو ةليوط ةكرحب يهتنت لاعفأ يهو (اعد ءىمر :ىعس ) لثم ةصقادلاب

 اذه ىلإ انفضأ ولف ؛ةليوط ةكرحو تماص نم نوكم اهنم لك يف عطقم

 ام اذه لوطلا يف ًاقرغم عطقملا اذه حبصال ثينا



 .ةيفصولا تايتاسللا ءوض يف ةيفرصلا ةيتيلا ةسارد

 2 !ليوط عطقم ىلإ لوطلا يف قرغملا عطقملا اذه تنّوح ّنأب ىحصفلا هبنجتت

 رسفت اذهيو .( تعد ءتعس «تمر) ةفورعملا ةغيصلا ترهظ كئذبو

 يهو ؛ةيبرعلا ةمثكلا ةيتب يف ريغتلا نم بناوج اهعاونأو عطاقملا ةركف

 . ةيتوصفرص تاريغت

 عبارلا نرقلا ذنم يبرعلا يوغتلا ثارتلا يف فرع موهفمو ةركفك عضقملاو

 هفرع دقف ؛برعلا مالكلا ءاملعو ءاّبطألاو ةقسالفلا نم ددع دي ىلع يرجهلا

 دسالا راّبجلا دبع يضاقلاو (ه478 تا انيس نياو (ه158 ت) يبارافلا

 فلاتي عطقملا نآ اوفرع ءالؤهف .(هه+ه تاز دش او (هدذو تر يدابآ

 ةسيئرلا عطقملا عاوناب ملأ دق انيس نبا لأ ريغ «تاتّيصملاو تماوصلا نم
 دشر نبا امأو .( ص م م ص ؛(ص م ص ) ؛(م ص ) يهو نآلا انل ةفورعملا
 ءاملع نيب نآلا هب لمعتسملا ىنعملاب ةحارص عطقملا حلطصم لمعتسا دقف

 . ةئيدحلا تايئاسللا

 ميسفت يف يعطقملا ليلحتلا هيذؤي يذلا رودلاو عطقملا ةيمهأ عمو

 ص)) جرتفملا ليوطلا اهيناثو (م ص) ربصقلا اهدح“ «لاكشأ ةسمخ يبرعنا عطقملل )١(

 ليوطلا اهثلاثو ؛(م م

 ( ص ص م صر نيتماصب لقفملا ديدملا اهسماخو ؛( ص م م ىع) . تماصب لفقثلا

 ارطنا يف قرغملا اهعبارو :( ص م ص ) ىل ديدتا وهو --

 ىلع فوقرنلو . ( ذاشي )و (صاقنلا ) نينمئكلا يف (ذاش )و ( صافن )ب ريخألل لثميو
 ةيوغللا تاوصالا :سينأ ميهاربإ .د :رظني . هعاونأو هصئاصخو يبرعنا عطقلا ةعيبط

 13514 -559ص :يوغللا توصلا ةسارد :رمع راتخم دمح؟ .دو ء1ال-- 174 يع

 مدع :نيهاش روبسعلا ديع .2و ؛ 47 - 54 رح :يحصفلا ةيبرعلا : شيلف يرئه

 391-315 :تايناسنلا ئداصو ١١ - ٠١6 كص ةغللا

14 



 موصققاديع دمحم دوصقتئادع لس يس لا

 ةفرعم ا هذه ن ١ نع ىمادقلا ةيبرعتا ءامثع ضرعأ دقق ةلتعملا غيصلا

 2١ )ةئوهجم بابسأل

 تاريغتلا نم اريثك انل رسفت ةّمهم ىرخأ ةيتوص ةرهاظ ىلإ ريشأ نأ ٌدوُأو

 : يهو (هكوأ:"20308|1) ةلئامملا ةرهاظ يهو ةّلتعملا ةيصلا نم ريثك يف ةثداحلا

 * خا تاؤزال روان بتي | توصنت ةيفييكتلا تالبدعتلا »

 ةلئامتم ىلإ ةفلاختملا 98000005 ) تامينوقتا لمت :اهّناب مهضعب اهفّرعو

 .("1«ايلك را ًايئرح ًالئامت ما

 ينف .(12ع125530©) ةيعجرو :(0:0ع”عؤؤأا# ) ةيمدقت : ناعون ةنثامملاو

 يف دوجوم ةيزيلجنإلا يف عئاش رّئاتلا اذهو لوالاب يناثنا توصلا رثاتي ةيمدقتلا

 يف عئاش رّثاتلا اذهو ؛يناغلاب لوألا توصلا رئاقي ةيعجرلا يفو ةيبرصلا

 . ةيبرعلاو ةيسنرفنا

 ىلإ رمع راتخم دمح؟ .د ريشي لالعإلا باب يف ةرهاظلا هذه دوجو نعو

 رابثعا نكمي لالعإلا باب يف نويفرصلا اهركذي يتلا ءاب واولا بنق نكامأ نأ

 نم ركذو .ةلئاملل ًاَعيقحت ةرسكلا دعب ءاي واولا بلق باب نم اهمظعم
 (,5510©86©) يعجرلا رثاشلا عون نم اهّلكو . رايدو ءمايصو «يضر :ةلثمألا

 .27)ةقباسلا ةرمغلا يف هيلإ راشملا

 تاوصألا ىلع ؟روصقم سيئ هّنأو ءثاجرد رّئاتنا نأ ظحاليو

 سسأ :ياب ويرام :كنذك رظنير .774ص :يوغللا توصنأ ةسارد ؛ راتخم دمح“ .د (؟)

 1١04-١281 ص «ةيوغللا تاوصألا :

 ةثاح ةرشع ىدحإ يف اهورصنخا تالاح يف بر

 !و رسعلا نم اذه يفو ءاهب صتخت ةيفرص كادبكل ءهيف ام ةغ



 .ةيفصولا تايتاسالا ءوض يق ةيقرصلا' ةينيلا ةسارد

 يف كلذك دجوي دق امّنإو :ةتكاسلا تاوصآلا حلطصم ًانايحأ هيلع قفطي

 2١ )(ودبعا طفص#ه0ز) نينلا تاوصأ ماجسن' هيلع قلطي ام وهو «نيللا تاوصأ

 باب يف تماوصلا نيب رئاتلا ىلع ةلثامملا قيقحت رصتقي من :ىرخأ ةرابعبو

 .اههايشأو للعلا نيبو ءلتعلاو لثعلا نيب نوكيل

 نلعت فوسو ءاهريسفتو ةلعملا غيصلا لينحت يف ةّمهم ىرخأ رهاوظ كاتهو

 اهّنالو ةيحان نم ةلاطإلا ةيشخ هانمّدق امب يقتكنو ءاهعضوم يف اهسقن نع

 .ىرخأ ةيحان نم نيتروك ذملا نيترهاظنا نم ةيمهأ َلقأ

 ةيتوصلا ةّيدجبالا زومر ةلعملا غيصلا ليلحت يف مدختسا فوسو ءاذه

 دعتي امنإو لادبإلا

 ةيبرعلا اهتريظنب ةنورقم (156 1مثعهقانمدقل ؟طمدعاتع ةلمطمطعا) ةينودلا

 ؟(ة/[هيماطم مط عاطنع كدقتاهعك) ةيترصفرصلا تاريغتلا ىلع  ةقدب - فوقولن

 ثذخأ يتلا بويعلا ىفالتتو ًايباتك زمر توص لكن صّصخت ةيدجبالا هذه ّنأل

 .ةقوطنملا ةيتوصلا ةيحانلا نم تايدجبألا نم اهريغو ةيبرعلا ةيدجبالا ىلع

 2")تماوصنل ةيتوصنا ةيدجبالا زومر يهاهو

 «ماوق :رضَر : اهلصأو . طايس ؛ناليغ «رايد

 اهنصأو ءدّي

 . 1817 ص :ةيوغللا تاوصألا :سينأ ”هارظني ( و

 . 58 ص :تاوصألا ملعو فرصنا «لاقس هريزيد .د :رظني (5)
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 دوصقملادبع دمحم دوصقل دبع

 تاتوصملل ةيتوصلا ةيدجبالا زومر يهاهو

 ةجلاعم نأ ةظحالم عم :ءامسألا مث  ةصقادلاف ءافوجلا  لاعفألاب ؛دباسو

 دحاو لمع هعسي الرم' اهئامسأو اهلاعفأ عيمجب لالعإلا اياضق عيمج

 نم ددع يف اياضقلا رهشأب يفتكذس كئذلو ءاهترازغو هتذام ةرثكو هتماخضل

 اهيف ًايعارم -رصحلا ال ليثمتلا ليبس ىلع كئذو  ةّلدعملا ءامسألاو لاعفألا
 اًمع ضرعأسو - ناكمإلا ردقب - اياضقلا بلغاب ماملإلاو ةطاحإلاو عونتلا

 . هعيمهأ لقت امعوأ هنع ضارعإلا نكمي
 هع اق ماع

 :يتوصلا ليلحتلا ءوض يف ةّدتعملا لاعفألا :ًالوأ

 :هاياصقو فوجألا لعفلا ١-

 :ههبشأ امو ( عاب - لاق) يضاملا لعفلا ١-

 تكّرحت ؛(ْعّيَب ) عاب لصأو (َلَوُق ) لاق لصأ نأ برعلا نويفرصلا ىري

 ضام لعف لك يف مهلوق اذهو .نيفلأ انيلقف امهليق ام حتفناو ءايلاو واولا

 - ماح .- ماع - ماث - ماص - ماق  داج :لثم وحنلا اذه ىلع ءاج فوجأ

 ثيح ؛لهاكلا لقثي ام طورشلا نم بلقلا كلذت اوعضو دقو .لاع لام

 نورخاتملا مهنع اهلقتو مهبتك يف اهونود طورش ةرشع نوعضي مهارن
 نم اهلعجو ةلاسملا هذه دّقع مب ؛ةينرصنا تاقئؤملا باحصآ نم



 .ةينصولا تايتاسللا موس يه ةيفرصلا ةينبلا ةسارد

 2١ )لالعإلا لئاسم صوعأ

 لك تبلق دق ( عاب )و (ماق ) وحن يف ءايناو واولا نأ نوري ىمادقلا انؤاملعف
 يتلا أو ةين يتلا 5 يف و امهنم تلا ةحتفلا ّنأو ةيقاب ءافلا دعب ىتلا ةحتفلا نأ رابتعالا ىف نيعضاو ًافنأ امهن

 تبلق دق نوككت نأ امإو كلذك ةيقاب نوكت نأ امإ - ءايلا وأ واولا - نيعلا دعب

 ةحتفلا ٠ ةدحاولا ةملكنا يف ةيلاوتم تاحئف عبرا وأ ثاحتف ثالث عامتجا

 ضرف ىلع ةبولقملا نيعنا دعب يتلا ةحتفلاو ناتحعف فلالاو ءاغلا دعب ينلا

 .هلّمحت وأ هب مايقلا ىلع كنحلن الو ناسلل ةقاط الو لقعي ال اذهو .- اهئاقب

 ةّلع نأ ىلإ راشأف - (51851) شيلف هنع لقن امك - ينج نبا مهفلاخ دقو

 «نيتكر تم امهبذع ةحتفلا ةوق تسيل انركذ ام وحن يف ًافنأ
 ءايشأ ةثالث عامتجا ةهارك وهو رخآ ببس ىنإ عجار فلألا دوجو امنإو

 .بلار واولا بلق

 ببس وهو :ءايلا وأ واولا ةحتفو ؛ءايلا وأ واولاو :ةحتفلا يهو :ةسناجتم

 وحنلا ىلع ًايتوص تاملكلا هذه لوصأ ةباتك لالخ نم حضتب امك :يتوص

 قسمت ةعط مست ىو امس هل ه6 رنه“ هع هر ه6 هذ : يلاعتا

 لهسو هو مف نمؤت ظفل ىلإ ءايلاو واولا نم اوبر ىسو ؛فلألا وهو ءةكرحلا هيف نمؤت ظفل ىنإ ءايئاو واولا نم اوبره كلذلف

 . 2” 2اهلبق ام حاتفنا كلذ

 يضرلا خيشلا نأ يمادقلا انئاملع بتك يف يتاءارق لالخ نم هتظحل امو

 ت ةدعاقلا نأ قحلاو )١(

 <ذ ام يف

 ننال بارعإلا ةعانص رس ءوض يف برعلا دمع ينوصلا ريكفتلا : شيلف يرنه :رظني (؟)

 وكي ام رثكأو ةلع فرح اهمال وأ اهنيع يتلا تامدكلا ىلع قب

 ( ىضري - ىلطخيي + ىكي - ىمو - اعد: اه - باتا وحن يقو.

 الص ينج
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 دوصقملادرع دمحم وصق+ا دبع سس

 فوسليف ءارآ ىلإ اونطف نيذلا لئالقلا نيب نم ناك (ه 785 تا يذابارتسالا

 و اهضرعن لاجم انهاه ىينو ءيضرنا دنع اهادص تدجوو

 لجرلا نأ وهو ؛هددصب نحن امب ةنصنا قيصل ؟ م ىلع ادهاش دجأ

 .251فلالا وهو

 لاقفتسا ةلاسم روفصع نبأ هرصاعمو يضرلا ققحمارظن يف ةلاسفاف

 توصلا رصانعلل

 كنحلا ىصق؛ نم واولا ذِ ... حتفلا قايس رو مهبساتي ال يتوص قايس يف

 9 ةيفاشنا حرش :رظني (1)

 4ص «عتمملا رظسي (؟)

 هَ



 ةيفصولا تايتاسللا ءوض يف ةيذرصتا ةينبلا ةسارد

 كنحلا نم جرخت يتنا ةحتفلا امهيجرخمب نارياغت امهو :همّدقم نم ءايلاو

 ءاقلا دعب يتلا ةحتفلا - ناتحعقلا تمحتلا امهطرقس دعبو -. طسوالا

 فلأ تاشنف ىرخألا يف امهادحإ تمغدأف -ءايلا وأ واول دعب يعلا ىرخألاو

 [و]- ق) :يلاتلا ينوصلا ليحتلا نم حضعي امك «(عاب)و ( ماق) يف ةدودمب

 )2١ يئايلا يف اًذككهو .(43 335 3) ( قر > (ه3 - عنق ءصاه) (ل مس

 2" )ةيتوصلا رصانعلا لاقثتسا ةجيتن تءاج ّدملا فلآ نأ ثئاثلا ىريو

 نوب قورفلاب اولفحي مث مهنأ ىمادقلا نييفرصنا ىلع مامت .د ذخأ دقو

 هنأ (لاق ) يف اومعز مهنال لادبإلاو لالعإلا يف لاثملا لكشو ةغيسملا لكش

 ىلع سيئو (َلَمَف) نزو ىلع

 ثيحب لاثملا لكشو ةغيصلا لكش نيب قورفلاب ارلغحي من فرصلا ءاملع ّنإف

 زو ىلع هنأ - (لَعُف) ةغيص ىلإ يمدني رهو - (لاق) يف اومعز مهنإ

 ةغيصلا ةدحو ىلع فرصلا ءاملع رارصإ امو .(لاف ) نزو ىلع سيئو (لْمْم)
 نم لب ؛يفرصلا ليلحتنل ةيلمعلا ضارغألل ةبسنلاب ًاليعف دّْجُمِب كازيملاو

 لاثما هيلإ يمعني يذلا يفرصلا ىنبملا نايب ةغيصلا قتاع ىلع يقلن نأ ىدجالا

 رلو لاثملا اهيلإ لآ يتلا ةيئاهخلا ةيتوصلا ةروصلا نايب رمأ نازيملاب طونن نأو

 حرتقأ انه نمو .نيمهملا نيرمألا نيذه دحأ ادئيلحت نع باغن كاذو اذه دحتا

 يعاري نأ هل يفبني نازيملا يف فذحلاو لقنلا ىعار امك يفرصلا ليثحتلا نأ

 لادبإلاو لالعإلا عم امأ؛ :لرقي ؛(لاف ) نزو

 ةينسلالا ةآرم يف ةيوغث تامسف ةثادحلاو ةلاصالا نيب دبع .د :رظني (1)

0 

 ؛لالعإلا يف ةينسلا ةلواحم :رمحلا .د :كلذك رظنيو .يحصفتا ةيبرعلا رظني (؟)

 31ص
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 دوصقل ا دبع دمحم دوصقملاديع

 .20)وًاضيا لادبإلاو لالعإلا
 ارثعج مهنأ برعلا نييفرصلا ىلع ةيفصإ تايناسللا ءاملع ذخأ دقو

 ءفوجالا باي عيمج يف اذكو :(عاب)و (لاق)د ًالصأ (عْيِبرو (لْوَف)

 ني' نم : تولءاستي

 ءاذه يف ببسلا وه يفرصلا تازيملا ناب نوييجبو ؟مو

 «ضارتفا وأ مهو درجم وه ام ىلع ءيش ىنبي نأ اوضفرو

 زما لصألا اذهب اوءاجا

 هوعضو يذلا نزولا بجتسي مل (لعف ) ىلع فرجالا اوضرع امدنع مهنإ ذإ

 نم ّدبال ناك كلذل :(لْعُف ) نوكت نا نكمي ال (لاق) َنِإ ذإ ؛ةئاحخا هذهل

 يف برعلا نييفرصلا عقوأ دق موعزملا لصألا اذه نأ اوركذو :ضارتفالا وأ معزلا

 نا نود مهطورش هيف تفّقحَت ام تاملكنا نم اوهجاو ثبح ؛ةريثك تاديقعت

 ظافنالا َنوُصْحُي اوحار مهن' كلذ نع جتنو ءأفنأ ءايلا وأ اولا هيف بلقت

 يقو ًاطورش اهل نوعضيو لئاسم دقعا نم اهلعجو لالعإلا ةلاسم دّقع ام أد

 .2؟)يبرعلا فرصلا

 نم ئطاخ جالع ةيديلقتلا ةقيرطلاب لاعفالا هذه جالع نأ ءالؤه ىريو

 جهنملا امإ ؛نيجهنم دحأ اهتسارد يف جهتنب نأ يغبني هّنأو ةيلمعلا ةيحانلا

 3 لعفلاب ةغيصلا يف ةدوجوملا قئاقحلا ليجستب ىنعي يذلا يفصولا

 تاساردلا ةنوعم ىثإ ةجاح يف ادسفنأ دج فوس ةئاحلا هذه يفو ضارتفا وأ

 نازوألا جهنم ىلع انرسو يتوصلا ليلدلا !ذه اتعبتا ول اننأ نوريو «ةيتوصلا

 (لافز امهئزو ( عاب )و (لاق) نإ لوقن نأ بجو يفصولا طاب نكئو

 )١( نص ءاهتنيمو اهانعم ةيبرعتا ةقللا 148

 1101 نم ءلالعإلا يف ةيدسلا ةثواحم ارمخلا



 ةيفصولا تايناسللا ءوض يف ةيفرصلا ةينيلا ةسارد

 متكحتي هنأ كلذك توريو «ةحضاولا ةقيقحتل لّثمم يفصولا جهنملا نأ نوريو

 جهنملا راطإ يف (50ازنوزيؤاعهتع طلمعااع ) ةمظنألا دلعت !دبم عابتا انيلع

 ءيش اذهو ءألثم ( بهذ ) نع فلتخت ةلماعم (لناق) لماعتف «يفصولا

 ديحوت أدبم عابتا وأ ةدحاو ةدعاقت امهعاضخإ نال ؛ةقطانلا قئاقحلا هضرفت

 جئاتن ىلإ يَّدؤي فوس امهجالع يف (810005زةاعمأع 2ءامصاع) ةمظنألا

 نييديئقتلا نييفرصلا ريسفت لعفلاب عقاونا وه امك ةدّقعم ةبرطضم

 لاعفالا هذه ةجلاعمل يناثلا جهنملا امأو 11و لامفألا هلع قرصا

 فشكلن ةفلتخا غيصلا خيرات عّبتت ىلع مئاقلا يخيراتلا جهنم ا وهف اهلاثماو
 ةفلتمتا خيراتلا تارتف ربع روطت نم اهن ثدح امو رّيغت نم اهباصا امع
 ناجهنم لاعفالا هذه يف كلو :لوقيف بهذما هذه نيرصاعملا دحأ صخئنيو
 فصوب ينعيو (ةرمعطتمرالع) ينآ أ (5001م(06) يفصو امهدحأ نالصفنم

 عقاولا اذه ىدعتن نأ أنل زوجي الو نمزلا نم ةدودحم ةرتف يف لعفلاب دوجوملا

 هذهو يف طّروتلا نود فصولا يف انلمع رصحن ادهو «لاوحألا نم لاحب

 نيجهنملا يناثو , ةقباس ةينمز ةرشف ىلإ ةراشإ نودو نيمخت أ ريدقت وأ ضارشفا

 مث نمو «ةينمزلا تارتفلا دهدعت نمضتي وهو (1ة:9001168)) يخيراتلا جهنملا وه

 تارثف ىلع ةيوغللا قئاقحلا عّبتتن انهو (018اا081) رخآلا حئطصملا هيلع قلطأ

 نأ كلذ دعب انو ءريغتو رّوطت نم اهباصأ ام ىلع فوقولل نمزلا نم ةفلتخم

 تارتفلا ,(50:ةيخيإ قارتفالاو فافتالا هجوأ ىلإ ريشن

 158-151ص :فرسعلا ملع مرهفم رظني (1)

 ءرخآلا ىلع -يخيراعلاو يفصرلا - نيجهنملا دحأ دامتعا نعو .١؟9 ص «قئاسلا (؟)
 ىلع ضرفت رومألا عئابط نإ لب زئاج لوألا ىلع يناثلا دامتعا نأ لجرلا ري
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 دوصقملادبع دمحم دوصقم ا دبع

 يذلا ينج نبا ىلع ةلاع اذه مهدقن يف نيثدحما ن نأ ظحالي اممو

 عضوملا اذهو ه :(7١هصئاصخ يف لاق نيح لصالا كلذل ةاحتلا مّهوت انل دق

 :ماق يف لصألا انلوقك كلذو «هتحت ةقيقح ال هعمسي نم رثكأل ماهيإلا ريفك

 عم طق نكي مل هّنأ كلذو ؛هدضب لب ؛كلذك رمألا سيلو .عّبَب : عاب يفو ءمَوُق
 ارت ام ىلع الإ ظفللا

 نا امأف ءانركذ ام ىلع هغيجم نوكي نأ بجول ّلعي ملو حيحصلا ءيجم

 ال اطخف ظفللا اذه ىلإ دعب اميف فرصنا مث نامزلا نم ًاتقو لمعتسا نوكي

 ول هتأ :اذك هلصأ ناك هنإ انلوق ىنعم امنإو .هعمست

 ريسفت يف قباسلا هلوق عم ضراعتي ال اذهو . رظنلا لهأ نم دحأ هدقتعي

 لصالا اذه ىلع تاي مل لعفلا نأ هلوق نم دارملا نكلو ؛لعفلل قحاللا رّيغتلا

 .ررك ذم ا يتوصلا ببسلا اذهل_ ضارتفا دّرجم وه يذنا_ ردقملا
 يخيراتلا جهنملا ًامدختسم ًاًيترص لاعفالا هذه يف رّيغتلا رسفي نم كانهو

 هذه نأ يارلا اذه بحاص ىري ثيح ؛ قياسبلا يارلا عم هيأر ضراعتيف

 يف اهرّوطت لحارم نم ةلحرم رخآ هذه اهتروصب دمت اههباش امو لاعفالا

 َعْبَبو - لوف ) :يه - هرظن ةهجو نم - لحارملا هذه لّوأو . ةيماسلا تاغللا
 امأو - ىمادقلا انؤامدع هيلإ راشا يذلا لصألا وهو - ًامامت حيحصلا طمت ىلع

 ءايلاو واولا دعب ةكرحلا عايض وأ «نيكستلا ةلحرم يهف هدنع ةيناثلا ةلحرملا

 يتلا يهف ةشلاثلا ةلحرملا امأو .(َعيب)و (َلوُق) :لعفلا حبصيف ؛فيفخعنت

 واولا لوحتتف «ةبكرملا تاوصألا شامكنا» نيث دحن ا نييوغللا فرع يف ىمست

 اهلبق ام حوتفملا ءايلا شمكنت كلذكو «ةلامم ةليوط ةّمض ىلإ اهئبق ام حوتفملا

 دامتعا نكتو ؛ةيوفللا قئاقحلا ريسفت يف يفصرلا ىلع دمععي نأ يخيرانلا <
 .رئاج ريغ يخيراتلا ىلع يقصولا

 5685-5860 .فرصلا ملع مرهفم رظني (1)

 ا



 .ةيفصولا تايناسلئا ءوض يف ةيفرصلا ةينبلا ةسارد

 نم لوحتلا ةلحرم يهف ةعبارلا ةلحرملا اّمأو «ةلامم ةئيوط ةرسك ىتإ لوحتتف

 ةليوطلا ةرسكلاو ةئامملا ةئيوطلا ةّمضلا لّوحتتف صلاخلا حتقلا ىلإ ةلامإلا

 .270(عاب) و ( لاق ) ريصتق «فلأ ىلإ ةئامملا
 لصالا يف واولا تطقس نكلو ( َلَوَق ) :لاق لصأ نأ روبصلا دبع .د ىريو

 : :ولصملا ماجتنا ىلإ ىّدأ ام

 ليوطلا تّومعملا نأ رابتعاب - فلآلا وه دحاو ليوط تّرصم يف - واولا دعب
 (8:) راولا تطقس اذإف (4 ف - 18-3) :اذكه  نيريصق نيترصم لداعي

 طاقسإ وه ثدح ام لكف (4818) تراصف ناتريصقلا ناتحتفلا تلصتا

 يف عطقملا ةيثالث نم صّلخعلل واونا
 لصالا يف انأشن ءايلاو واولا نأ لجرلا ىريو .2* )قوطنملا ةيئانث لصألا ةينالث

 ةّمض -. اهل ةيلاتلا ةكرحلا ىلإ لاغم لك يف ىلوألا ةحتفلا نم قالزنالا ةجيتن

 :يلاتلا يتوصلا ليلحتلا هحّضوي امك - ةرسك وأ

 (و هب هلق ةاهط هال أ ه) < (وق - ن- 21 هو (6 الق ' ةزر ه3 - ن - ةعق)

 :يلاتلا يتوصلا ليلحتلا اهحّضوي لحارم ثالثب رم لعفلا نأ ينعي اذهو

 (5 + 1+ ' ةزو (و ن2 12) < - (و ج + وجا م ) < (و هجسج د1 هز

 يتلا ةحتفلاو فاقلا دعب يتلا ةحتفلا - نيريصقلا

 هدنع يهف هيلعو (2/83/12)

 540١(250. 2)< 6 ةجالم. +' هلو

 «يوضللا ثحبلا جهانمو ةغللا ملع ىلإ لخدملا :بارتلا دبع ناضمر .د رظني )١(

 1141 ص

 1815-198 ه5 + ؟5 :تاحقصلا :ةيبوعلا ةيتبنل يتوصلا جهنملا رظني (؟)

 اهلصأو ةنايتساو ةماقتسا اهنم تاملك ىلع ليلحتلا اذه قطنيو ١. 45ص «قباستا (*)

 4 - ماوقعسا) ءاتلا تغيضأ مث ذك /اذ و دق /دممط < , 15 4 1و1 ان + هممت ( نأ

 نما نم عون 2  رداصملا نم عونلا اذهل ةقحال اهرابتعاب

 ا



 دوضقم ادبع دمسم دوصقل ادع

 حمست ال يعطقملا جيسنلا ةعيبط نأ يلوآلا ريغتلا اذه ءارو رسلا نأ ىريو

 تاكرح نم اهنم عطقم نوكتي نأب

 ((ة/سة/12,59 /4'/18 ه2 /01/4) ًايترص ثالثلا تاملكلا

 ةباتك نم حضني امك (ان 2,13 ,183) ط

 هضقرت رمأ وهو ةجودزم تاكرح نم نّركم تاملكلا هذه يف طسوألا عطقملاف

 وهو جاودزالا ببسي يذلا رصنعلا طاقسإ وه حلا ناك كلذلو ةغئلا ةعيبط

 امه نيتريصق نيتحتف ىوس ىقبي الف « يناثلا يف ةرسكلاو لوالا يف ةمضلا

 لاثملا نأ ىأرو ؛(4 3414, 4 48 4 63) :لاقيف (4 8) ةليوطلا ةحمفلا
 ًاجاودزا ببسي امهادحإ دوجو نال عم ةرسكلاو ةمضلا هنم طقست ثلاغلا

 اهل ًالمح ؛ىلوالا ةحتفلا لوطت مث :لاعفألا نم ةغيصلا هذه يف فولام ريغ
 بايلل ًادرط يأ ؛(822/52) دحوملا سايقلا لماعل ًاعبت (عاب)و (لاق) ىلع

 .١2)ةدحاو ةريثو ىلع
 اذه نال (4 8/8/18 :لْمَف ) ىلع لاعفالا هذه نزوت الف ةرظنلا هذهل ًاعبتو

 تاملكلا نكل «تاوصأ ةتس ىلع يوتحت ةريصق عطاقم ةثالث نم نوكم نزولا

 نم ةئركم (4'/6843-483/18.- 833/48) ةريخألا اهتغيصب ةنوزوملا

 تاملك سمخ ىلع نايوتحي ريصق رخآلاو حوتفم لبوط امهلوأ نيعطقم
 يتلا نيعلا طاقسإب (؟ 881 8 :لاف) ًاعيمج اهنزو نوكي نأ متّحعي

 نييفرصلا ةدعاق نم ًالدبو ةيعطقملا ةبرعصلا ببسب طقاسلا قالزنالا يه

 ةدعاقب انذخا اذإو .«نيفلأ اميلقف امهلبق ام حتفناو ءايلاو واولا تكرحت

 إو .طقفا

 فذحلا ىعاري امك نازيملا يف بلقلا ىَعارُي نأ ًاضيأ لضفالاف هذه نييفرصلا

 يه يتلا واولا نع رظلا فرصي يأ ءارج ٌملهو ةكرحلا رييغتو ةدايزلاو

 )١ ( 25ص .ةيبرعتا ةينبلف ينوصنا جهنملا رظني .
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 ةيفصولا تايتاسللا ءوض يق ةيفرصلا ةينبلا ةسارد

 ادا اهتلاحب ةملكلا ىلإ رظنيو ضرتفم لصأ
 ةيوعصلا ةجيتن جاودزالا طقسو يه ةدعاق ىلإ هليلحت يف روبصلا دبع .د

 ةجيتنب جرخن كلذبو :معخو .:ضيوعتلا ليبس ىلع اهلبق عطقملا لاطف ةيعطقملا
 :انث لصألا ةيثالث لاعفألا هذه نأ و :يهو ةيمهالا يف ةياغ

 صلخو .(لاف) ىلع (لاقز ة

 ,230قإ

 تايطعم ضعب نم اذه هريسفت يف دافأ دق روبصلا دبع .د نأ ظحالبو

 . ثيدحلا يفصولا جهنم اب ةذخآلا ةثيدحلا تاّيئاسنلا

 نويفرصلا هيف عقو اميف عقو هنأ روبصلا دبع .د ىلع ومحلا .د ذخأ دقو

 (لْوَق) وه ةغللا يف دوجوم ريغ ضرتفم لصأ نم قنطنأ امدتع ىمادقلا برعلا
 ءوجللا نود ًالعف ةغللا يف دوجوم وه امث قلطني نأ يغبني لثمألا لحلا نأ ىأرو

 يذلا يلمعلاو يملعلا ساسآألا وه اذهو - اهل ساسأ ال معازمو تاضارتفا ىلإ

 لجرلا لّضوت دقو - ةيناسللا تاساردلا يف ثيدحلا يفصولا جهنملا هنم قلطنا

 نأ ىارو ؛اهعيمج رئامضلا ىلإ ( لاق ) لعفلا دانسإل هّدعا لودج لالخ نم
 يضاملا ةغيص الإ (ا01) لق وه دحاو رذج يف كرتشت يضاملا لعفلا غيص

 نأ ىلوالا ؛نيت دي دج نيتركف ىلإ لصوتو :2' 7( 421) لاق بئاغلا ىلإ ددسملا

 يلخادلا تّوصملا ةلاطإ نع اشن دق (لوقي ) عراضملا رذج يف دملا ترص

 فلألا نأ ةيناغئاو ؛( َلَوُق ) لثم موعزم لصأ نع سيئو يضاملا رذج يف ريصقلا
 ةلالدلا يه ةددحم ةفيظو يّدؤتو لعفلا رذج ىلع ةليخد هوحنو (لاق ) يف

 .2؟3لولدملا اذه نم قحاوللا ًولخل ؛بئاغلا صخشلا ىلع

 ةوصنا جهنملا )١(
 . (ارماق ) روك ذلا ةعامج ريمض ىِْإ دنسملا يضاما كنذكو (؟)



 وسور لَم يتجنب

 يذلا شيلف يرته .د نم ةيتاقلا هتركف ذخا ومحلا .د نأ ظحالملاو

 ةيساسأ ْعيِص عبس يف ة نرغلا ةغللا يف ةيمسالا ةغايصلا رصحي نأ عاطتسا

 .اتوصملا نم ًامامت ةيلاخا

 قيرط نع كلذو ةغيص نيرشعو اعبس اهددع غلب ةريثك ىرخأ عبسلا غيصلا

 ًاليوط حبصيل ريصقلا يلخادلا تّوصملا عابشإب ( يلخادلا لّوحتلا )ب هامسأ ام

 نم تقشنا دق غيصلا ضعب نأو «لاعفألا غيص يف عئاش هسفن رمالا نأ نيبو

 (لْضاَم) تراص يتلا (لّمَف ) لثم ريصقتلا يلخادلا توصملا ةلاطإ ةطساوب ضعب
 ةرهاظ نأ ىلإ لجرلا راشأو . كلذ ريغو «(لَعاَقَت ) ىلإ تلوح يتلا ( لَعَفن )و
 امنإو تاتوصملاب قلعتي اميف طقف سيل ةيبرعلا يف ةعئاش هذه يلخادلا لّوحتلا

 (لثق) ةغيص ناب همالك ىلع نهربو «تمارصلا عم اجاهنم ةيبرعلا اهتعبتا

 .(')لعفلا يف طسوألا تماصلا فيعضت لالخ نم ( لمت ) ةغيص نم ةقتشم

 مسا يف يتلا فلالا نأ اهنم دهاوشب ةيناشلا ةركفلا ىلع لجرلا نهربو
 (لاف) يضاملا لعفلا يف يتلا اهسفن يه (عئاب )و (لئاق ) وحن يف لعافلا

 .250وريغ ءيش الو لعافلا ىلع لدت فلالا كلت نأ يأ ؛ ( غابرو
 وذ انركذ ام وحن يف فوجاألا لعفلا نأ تايماسلا ءاملع نم قيرف ىريو

 (ْعُي) وه ( عاب) لصأو ؛(َلُق) وه (لاق) لصأ ّنأو ؛اّيئالث سيلو يئانث لصأ
 يلخادلا تّرصملا ةلاطإ نم امهوحنر ( عاي)و (لاق ) يف فلألا تءاج امنإو

 (43/18) : يلاتلا ليلحتلا هحّضوي امك ؛فاقلإ يلت يتلا ةكرحلا يأ_ريصقلا

 اذهو . يثالغلا لعفلا ماظن يف لخدت لاعفألا هذه لعج امم ؛(433/18) <--

 هذه نم ترّوط دق ةغللا نأ فيك نيبو «ةليوطلا

 ١( ص ءلالعإلا يف ةينسلأ ةقواحم :رظني 141

 198 ص قياسا رظني (؟)
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 ةيفصولا تايناسللا ءوض يف ةيقرصلا ةيتبلا ةسارد

 نأ ىلإ ناريشيو .(8,8. 8اةلك) كالب .ر . ف و («ذطقم) نانير هحجري ام

 يذلا يساسألا ىنعملا رييغت يق ركذي ريثات هل سيئ ةليوطلا تاتّوصملا ةفاضإ

 .7١2يئانثلا لصالا هديفي

 اهاجتا كانه نأ اهانضرع يتلا تاهاجتالاو بهاذملا لالخ نم انل نّيبت دقو

 الصأ ضرتغن ّنأ انل قحي ال هّنأو اًيئانث ءدبلا ذم ءاج لعفلا اذه نا ىري

 ىلع لعفلا عم لماعتن نأ انيلع ٍمّتحتيف هيلعو «ةفللا ةعيبط نع ًاجراخ

 ام ىلع لعغلا ساقيف ؛ هريغ يفو يفرصلا نازيملا يف اهيلع درو يتلا هتروص

 .فوجالا يضاملا باب يف اذه درطيو ؛( لاف ) ىلع (لاق ) نزويف ؛هيلع وه

 نرمسقني مهارن ءالؤهو .هيلإ عجري الصأ ةّمث نأ ىري رخآ بهذم كانهو
 ىلع هنزيف ةديدجلا هعفيص رابتعاب لعفلا عم لماعتي لوالا مسقلا ؛نيمسف

 ىلإ ام وأ رييغتلا وأ ةدايزلا وأ فذحلا وأ كيرحتلا دعب ًالعف هيلع وه ام ساسأ

 ًاقفو اهلصأ ناك ام ىلع ال هيلع يه ام ىلع ةملكلا نزوت نأ نوري مهف ؛كلذ

 ءًأاقيقد أطبض يتوصلا اهسايق طبض لهسيل ؛ةيديلقتلا ةيفرصلا سيباقملل
 نم مهنمو ؛يتوص ببسل ًافلا بلق دق لصألا اذه نأ ىري نم مهنم ءالؤهو

 لعفي فذح دق هّنأ ىري لعفلا عم لماعتي يناثلا مسقلاو .2؟2هريغو ىق

 ةيبرعلا ةغللا لوصأ !نيهاش قيفوت :رظني )١(

 11/1 نص .لالعإلا

 روبصلا دبع .د لعف امك (؟)

 :أرلا اذه بحاص نأ ظحاليو

 يف ةينسلا ةلواحم :ومحلاو 8٠-41 ى

 .هريغو
 ةئيدحلا تايناسللا يف نّيفصولا نيب اًطسسو عقو دق يأ

 ال مهنكلو يفصو جهنم وه امك نزولا ةرورضب لوقلاف ؛ةاحنلا نم َنيْيديلقدلاو

 نود ) لْعُف : لاق مهدنعف ؛يديلقتلا بهذملا وه امك ضرتفم لصأ ريدقتب نوقرتعي

 تاهلبق ام حتفناو واونا تكّرحتو ( لّوُق ) هلص“ يديلقنلا ريغو (كنذ ريغ ىلإ رظنلا
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 دوق دبت ريع يقلع

 ةضرتفملا هلصأ رابتعاب

 . ةيبرعلا ءاملع بهذم

 يف ةليوطلا ةحمفلا لوٌّحعت لوعفملت هوحنو ( لاق ) لعفلا ءانب دنعو
 نزوب (41318) ( ل _ ق) :اذكه ةليوط ةرسك ىلإ (42212) (-ل- نا ق)

 ريخألا اذهو . (لَُعَف ) ىلع ( عاب)و ( لاق ) نإ

 ىلإ ةينبلا ةيثالثلا ةملكلا تلّوحت :( لع ) هنزب ( لوق ) هلصأو (61114) (ليف )
 يف لوط كلذ نع ضّرعو ةغللإ يف هوركملا يكرحلا عطقمدل ًابنجت ؛ةيئانث

 .١2)(وذل / 13) < (كان/ 8/1 / 19) :اذكه «لوألا عطقملا

 :عراضم لا لعفلا -؟

 :عفرلا ةلاح يف

 ()ل 448 ال1 ال) موقَي - انئاملع دنع  هلصأ ( عيبي:موقي ) عراضملا لعفلا

 98 اد) ةمض عم واولا عامتجا ةهاركل ءايناو ونولا تطقس ؛(908 09/1" ن) عيْبيو

 لتخاف () اهدحو ةرسكلاو (ال) اهدحو ةمضلا ىقبتف (ز/1) ةرسك عم ءايلاو

 (نان) اهدعب ةمضلا لوطب تطقس يتلا راولا عضرم ضعيف ةملكلا عاقيإ

 يف رومصلا دبع . دو . نرثدا لاق امك (ناق) لاق
 رونا زا اذه هبهذم ذأ زاجاف لدبنا ىنع نزونا زاجا يذلا يناجرجلا رهاقنا دبع مامإلا

 ئراقلا طحالب نأ يغيني نكلو .( اعف ) ىمر تزو يفو ؛(لاف ) لاق نزو يف لافي

 لدي (لاق ) يف فلآلا نأ ىري رهاقلا دبعف ؛ثيدحلا ملعلا

 لدبلا نأ عم لدبلاو لصألا ىنع نزولا زاوج ئئر كل.

 ئري هنأ عم -روبصلا دبع.د نكلو .ءامدقنا ىذر ام ىلع دحاولا ءيشلاك هنم لدبملاو

 الإ - لصأ ضارتفا نم رهاقلا دبع هارب ام

 .هيأر يف ةملكلا يف لادبإ الف :ريدقتلا اذه ةحص ىري الف ثيدحلا منعلا امأ .هريغلا

 زاوج ىري الو ديدجلا نزولا بجوي ِهّنأ

 .الصأ اهنيعن طوقس هنكلو

 ل يتوصنا جهتملا :رظني )١(

 .اهرصانع نم ىفبت ام ىنع ةملكلا نزوت نأ بجيف
 44ص «ةيبرعلا

 ني



 ةيفصولا تايئاسللا ءوض يف ةيقرصلا ةينبلا ةسارد

 () 481 ' ن) ء(و' 2 امان 18 ان) : ليقف (ا) اهدعب ةرسكلا لوطب ءايلا عضومو

 طاقسإ لب ؛ةكرحلل ًالقن سيل ةيتوصلا رظنلا ةهجو نم ثدح يذلاف
 (1+1 <- » +1)- :ةيلاتلا ةيتوصلا ةلداعملا نم مهفي امك.« ١ )9 ءايلا وأ واولل

 (ةجو هس يجو ١) (ةجو < سجو جز < ريجأ) -( نجري كل ع جال

 يف نرللا تاوصأ عباتتت نأ هركت ةيبرعلا ةغللا نأ طاقسإلا اذه يف ببسلاو

 _ ةكرخلا ديحوت ىلإ هنم برهتف «ليقشلا وحنلا اذه ىلع ةيئانث ةكرح ةروص
 ةيعطقملا ةيحانلا نم امأو «ةيتوصلا ةيحاتلا نم اذه - ةمض وأ ةرسك وأ ةحتف

 الام رهو ءطقف تاكرح نم ةيئانشلا ةكرحلا ةئاح يف نّوكتي يبرعلا عطقملا َنإف

 ءابلا وأ اولا طاقسإ ناكف ؛ ةيبرعلا يف يعطقللا جيسنلا دلا صئاصخ عم قفتي

 ًاءزجو ةملكلا ءاف ةكرح اهرابتعاب هنع ةقلختملا ةليوطلا ةكرحلا قاحلإ يف ًاببس

 3"2ليوطلا عطقملا نم
 نيع نيب ماغدإ ره امنإ هوحنو اذه يف ثدح ام نأ نيثدحملا ضعب ىريو

 قد ي) مْوُقِي اهلصأ ناك ذإ ؛اهتكرحو - نيتدودمملا ريغ ءايلا وأ واولا -لعفلا

 ير فوخيو (/ 8 ه1 0ث ل ي م يز ليميو ءازل و« ندهن / مدر

 بق جاي ان لاق أ ي) ٍموُمي :تراصف (إل 280 4610 / فدو خد

 2 ي) فاخيو (ن م1110 7 ل مد ي) نعوم شك أ فل

 )١( ءةيبرعلا ةيتبلل يتوصلا جهنملا ؛رظنب ص١98.

 .او ؛لعافلا مسا يف ركتي هسفن يتوصنا قابسلا اذهو
 ٍمِرْقُم ) وه لعافلا مساق .( ما ) :لثم «فوجألا يعابرلا لعفلا

 ىلإ لوحتي ( مْوُقم ) وه ناكملا مساو (ماَقُم) ىلإ ل وقم ) وه لوعفملا مساو
 مو ءشاْعُم لثم :يئابنا يف رمألا كلاذكو :ماقم

 نم :قباسلل (؟9



 دوصقملا دبع دمحم دوصقلاا دبع

 :مزاجلا لوخد دنع ( فاخي - شيعي - لوقيز وحن عراضملا لعفلا
 امو (لاني .«فاخي «ماني ؛موقي ءموقي «شيعي ) ءافوجلا ةعراضملا لاعفألا

 مل مني مل لقي مل ءمقي مل «شعي مل :حبصت مزاجلا لوخد دنع اههبشأ
 اتؤاملع ىري ةديدجلا غيصلا يف ثداحلا رّيغتلا ريسفت يفو .لني مل «:فخي

 - فلالاو واولاو ءايلإ - ةملكلا نيع فذح وه ثدح يذلا نأ ىمادقلا

 مزجلا نوكس - نيتكاس عامتجا نم ئشادلا لقشلا نم صتخعلل كلذو
 .0١2نيعلا نوكسو

 .واولا فذح يف نمكي (مقي )و ( موقم ) نيب ق نا ْنأب نرحّرصي انتاحنف

 ذخؤيو .مهيلع ذخام اذهو :قطتلا نم ال ةباتكلا نم قلطني اذه مهريبعتو
 نم اهوحنو ةروكذملا لاعفألا يف فلألاو واولاو ءايلا اولعج مهنأ كتذك مهيلع

 امكو -رمألا ةقيقح يف يهو نكاوسلاب اهفصو نكمي يتلا تماوصلا ليبق

 اهتاتّوصمل ةلاطتساو ًادادتما دعت ةليوط تاتّوصم ثيدحلا ملعلا تبثأ

 حجارلا وه ام ىلع - لداعت يهو ؛ةحتفلاو ةمضلاو ةرسكلا يه يتلا ةربصقلا

 .اهسنج نم نينوصم - انيدلا
 توصمل ريصقن وه امنإ اههبشأ امو غيصلا هذه يف ثدح ام نأ ىرن نحنو

 (م2ق / ي) تاك لصالا نأ ىئعمب «هفصن ءاقبو هفصن فذحب ليوط

 .(عبب/ يرو (م دق / ير راصف :كلذ وحنو ( ع. ب / :ي)و
 يتوصلا حيضوتو .(] 30 21011 <-- (/ 2/101 12) : ىلي امك ةيتوصلا ةباتكلاب كلذ حيضوتو

 اوبلا هنشمو

 ىرخأ ثاملك كلذ ىلع اونمحو . 58 - هه ص ,يكولملا فيرصتلا :

 .لوقمو عاسو .ضاق :اهنم
 نبأ :رظني )١(
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 ةيفصولا تايناسلل! ءوض يف ةيفرصلا ةيفصولا تايتاسالا ءوض يف ةيفرصلا ةينبلا ةساردا

 ليوحت وه - ةيتوصلا رظنلا ةهجو نم يأ

 (لان- فاغخ - مان - لوق - موق - شيع ) لوطلا يف قرغملا يناثلا عطقملا

 كلذو (ص م ص) نم نّوكم ليوط عطق م ىلإ (ص م م ص ) نم نّوكملا

 يف قرغملا عطقللا نأل ؛(م) ريصق تّوصم ىنإ (م م) ليوطلا تّرصملا ريصقتب

 ةيبرعلا ةغللا ليمت ىحصفلا ةيبرعلا يف ردان عطاقملا نم عون ( ص م م ص ) لوطلا

 ريسفت اذهو .ةديدجلا غيصلا رهظت كلذبو «كلذ اهل رّسبتي املك هرجه ىلإ

 ن ةهجو نم ثدح يذناف

 . 2١ !يمادقلا انئاملع دنع فرعي نكي مو ةيبرعلا يف عطقملا ماظن ىلع مئاق

 يئانث_ ههبشأ امو_ (لوقي ) لعفلا نأ تايماسلا ءاملع نم قيرف ىريو

 تاوصملا ةلاطإ نم (لوُقي ) يف واولا تءاج امّنِإو ؛(لُّقي) هلصاو ءلصالا

 : يلاتلا ليلحتلا هحّضوي امك - فاقلا يلت يتلا ةكرحلا يأ ريصقلا يلخادلا

 (03/وهس/1 زعل نيون ودس ل

 . يثالثلا لعفلا ماظن يف لخ دي لعفلا هذه لعج امث

 (5.. 81ة0كالب .ر . فو (2لهقم) نانير نم لك هحجري ام اذهو

 رييغن يف رك ذي ريثأت هل سيئ ةليوطلا ةّلعلا تاوصأ ةفاضإ نأ ىلإ ناريشيو

 . 2" 0يئانشلا لصألا هديقي يذلا يساسالا ىنعملا

 :رمألا لعق -#

 اهلصأ (ْلُك) :نِإ اولوقي نأ ىلع ىمادقلا فرصلا ءاملع جرد دقل

 تراصف نينكاسلا ءاقتلال واولا تفذحف ءماللاو واولا «نانكاس ىقتلا : ( لوُقَز

 54:5 9ص ؛ةرصاعلاو ثا ملع :يزاجح .درظني (1)
 ةينسل؟ ةلواحم :ومحلا .د , ١-1 ىم :ةيبرعلل ةغللا ل

 971 ص «لالعإلا يف



 دوصقملا ديع دمحم دوصقلا ديع

 همعدي ال ضارتفا دّرجم لصأ ريدغت نأ ىرت ةئيدحلا تاّيئاسنلا ّنككلو .(ْلْك)
 ًاّيتوص ًاريسفت رّيغعلا رّسفن نأ يغبني هّنأو ةقيقحلا نم هل ساسأ الو ليلد

 . موزغا عراضملا لعفلا عم لاخلا وه امك يفصولا جهنملاب ًاًيعطقم

 ( عيبي - مرقي ) فوجألا عراضملا نم رمألا لعف نإ :لوقن كلذ حيضوتلو
 نيءارجإب عراضملا نم يتأي امهوحنو ةعراشملا قرح فادح :امنولر'

 :يلاتلا اتليلحت نم كلذ نيبتي ؛ هتكرح فذدحي رخآلا ناكسإ :رخآلاو

 عطقم أشن :( لر)و (وال ان 1) امهنم رمآلا < 9 2+ 811 +انإو (زنه + عنان ل +انلإ

 فقولا ببسب سيل هنافقإو ء( ص + م م + ص ) تماصب لفقم لوطلا يف قرغم
 نيعطقم ىلإ لصولا ةلاح يف هماسقنا حمصي ال كنذلف «ءانبلا ببسب هنكلو

 هرصتختو هنم ٌرفتو ةيبرعلا ههركت عطقم ئشادلا عطقما اذهو .ريصقو زيوط

 ةزمرو 001-910 ) (عب لق ) ربصتف ؛ لفقم ليوط عطقم ىلإ ًافقوو ًالصو

 .(ص + م + ص ) يعطقملا

 هذه ىلع تءاج (ّلُق) نأ رمألا ةقيقحو» :نيثدحنلا دحأ لوق اذه دّكؤيو
 (لْوُف ) ةيناثلا ةروصلاب ينات نأ عاطتسملا نم نكي ملو رمألا ةيادب ذنم ةروصلا

 يف يعطقملا بيكرتلا صاوخب طبترب رهاظ ينوص ببسل ينعفلا قطنلا يف
 يف الإ ةغللا هذه يف عدتمم بيكرت وهو ( ص + ح ع + ص ) ىحصفلا ةيبرعنا

 نيلثمب ةرلتم ةليوطلا ةكرحلا نوكت ناو .فقولا ةلاح: امه نيتنثا نيتلاح

 ءالؤه هيلإ بهذ ام امأ .(هَبادو ) ( هّياش ) وحن ةملكلا لصأ نم نيمغدم

 2١06 ثيدحلا يوغللا سردلا يف هب ذخان ال يضارتفا لمع وهف نويفرصلا

 «فرصلا ملع موهفمو . 1١43-11 ص «تاوصالا مسق :ماعلا ةغلنا ملع :رشب د )١(

 1-11 5؟صا

 لل



 :ةيفصولا تايناسلتا ءوض يف ةيقرصتا ةينبتا ةسارد

 ةغيصلا عوقو تعنم ةيبرعلا يف يعطقملا بيكرتلا ةعيبط نأ ينعي اذهو.

 دنع فورعملا رهو  لوطلا يف ًاقرغم ًاعطقم لمت اهتأل ؛(و ل1 /لوُ )

 - ديدلاب مهضعب 2١ )ءيش ةغيصلا نم فذحي مل هنأ كلذك ينعي

 :يتوصلا ليلحتلا ءوض يف صقانلا لعفلا -ب

 الث لاعفأ اهّنأ ةصقانلا لاعقالل ىمادقلا انئاملع فيرعت نم حضني

 ام اذهو .اهباصأ ام بلقلاب رييغتلا نم اهباصا دق لثعلا اهتارصأ ّنأو لوصألا

 نأ ىري هنكل :2" 18(0. 59©8.71) شيف روتكدلا يسنرفلا قرشتسملا هاري

 ١ ( ص «فرصلا ملع مرهفم ؛رظني 1517.

 دححاو م19 ٠ + ماع دولوفلا شيلف ثريور يرنه روتك دلا ربهشلا يسنرفلا يرغنلا ملاعلا (؟ )
 مهمامتهاو مهتيانع ّلُج ةيبرعلا اولو' نيذنا نيث دما نييبرغلا نويئاسلنا زربا نم

 منع يف تاسارد :اهمهأ نم يتناو ةذاجلا تاقلؤملاو ثرحبلا نم ديدعلاب اهوم دو
 يتوصنا ربكفنلاو  يبرعلا وحنلا خيراتو :يبرعلا لعقلا يف ثاساردو :يبرعلا تارصالا

 ةلمجلا يف يمجعملا بناجلاو :ينج نبال بارعإلا ةعانص رس هوض يف برعنا دنع
 ةساردلا نع تاظحالمو :ةيجهللا ةببرملار ىحصنلا ةيبرعتاو ءىحصفلا ةيبرعلا

 ءديدج يوغت ءانب وحن : ىحصفلا ةيبرعلاو ىحصفنا ةيبرعلا يف ةيميظنتلا ةيتوصنا

 نوجهنني نيذلا نييفصولا ءالؤه نم دحاو لجرلاو . ةيبرعتا ةفللا هقف يف ثحب هلو
 ةيبرعلا» هباتك يف ناك نإو ؛ةيبرعلا يف مهناساردو مهثرحي يف يفصونا جهنملا

 ىحصفلا ةبيرعلل ديدج يرغل ءانب مدقت ىلإ يمري « ديدج يوغل ءانب وحن ىحصفلا

 رهاوظلا ريرفت يف همدختسا يذنا هجهنم نأ عم : يفصولا وحنلاب ًاًصاخ هذعجي مو
 ضعب هيف بط يذلا ءاصحإلا ىلع مئاغلا يفصونا جهنملا ره ماعئا موهفملاب ةيوحننا

 ًالمف ةملكلا لكش ديدحت يف قحاوللاو قباوسنا ماظنب ذخا نيح يبروآلا وحنلا راكفا
 تاقالع راهظإل نراقما جهنفاو يخيراتلا جهنملا راكفأ ضعب قْبط امك ًامسا وأ تناك

 تايوئسملا لك هيف تلماكت ؛ًالماكتم هلمع ءاج اهتاروطتو ىحصفلا ةغئلا

 . 75ص ءىحصفلا ةيبرعلا ةمدقم رظني .ابيرقت ةيجهنملا



 دوصقلادبع دمحم دوصقملادبع

 .(١١فذدحلا وأ بلقلا ةجيتن تءاج اهيف ةليوطلا تاتوصملا

 تارصاو دما تاوصال امهرّوصت يف نمكي نيقباسلا نيبأرلا نيب قرفلاو
 رّوصت يف اهنكل (6005088515) تماوصلا نم ءامدقلا رّوصت يف اهنإ ثيح ؛ةلعلا
 تاتوصم يأ ؛ةليوط تاكرح - ةثبدحلا تايناسللا ءاملع نم هريغو - شيلف

 ثحبلا اذه لالخ نم حضتبس امك ءاهسنج نم نيتكرح ةباثمب (7098/عا5 ) ةليوط

 نأ ىري ِهّنِإ ذإ ؛نيهاش روبصلا دبع .د هاري ام شينف .د يأر نم بيرقو

 :ليصفتلا كيلإو . قوطنملا ةيئانث لوصالا ةيثالث لاعفالا هذه

 : يضاملا لعفلا ١-

 تكّرحت :( يمر ) ىمر لصأ انأو (َوُنَر ) انر لصأ نأ فرصلا ءاملع ىري
 باب يف مهدنع درطم اذهو «نيفلأ اتبلقف امهليق ام حتفناو ءايلاو واولا

 . صقانلا يضاملا

 ام حوتفملا نيتحوتفملا ءايلاو واولا بلقت اذامل انل اوحّضوي من انءاملع نكنو
 - كئذل ؛قايسلا اذه يف امهلبق

 :ةينوصلا ةدعاقلا هذهل ًاقبط ًاعدقم ًاَيتوص ًاريسفت كلذ رسفن نأ انيلع بجي
 هّنأو ,ةفدلا ىلإ رقتفي مهلوق نأ ىر

 نيب عقت نيح - ًافرط وأ تناك ًاطسو ؛ءايوأ تناك واو .. ةلعلا هبش فذحت ٠

 :ةيلاتلا ةينرصلا ةلداعملاب كلذ حّضونو - نيريصق نوتّوصم - نوتريصق نيتلع

 يد مار) (يمرزر 6 ةههش تن ندرر < 6 همهم هنود ةلرز

0 0 
 نيتريصق نيتكرح نم نوكم ريخأآلا عطقملا نأ فذحلا اذه ءارو ٌرسناو

 رز < -- مةه2-1-2)

 -501ص :ىحصفلا ةيبرعلا :رظني )١(

 ١١5 ص :ةيبرعلا ةغلنا يف ةيتوصلا دعاوقنا قيبطت بيترت :هدبع دوا . د رضني (؟ )

5 



 ةيقصولا تايذاسللا موض يف ةيفرصلا ةينبلا ةسارد

 اتاشن ءايلاو واولا نآأل كلذو ( + ة)و (3 +ال) لصألا يف ( نيريصق نيتوصم )

 «ةغللا جيسن نع بيرغ عطقم وهو - نيريصقلا نيتوصملا نيب قالرنالا ةجيتن

 وأ (ل) ةمضلا وهو - جاودزالا يف يلصألا رصنعلا ةغللا طقست كلذلف

 ناتحتفلا تلصتاف ةملكلا مال : يأ «قالزنالا هنع أشني يذلا وهو (3) ةرسكلا

 ؟(52 /'82) امهئزوو ( ىمر .-انر ) :اذكه ةليوط ةحتف احبصتل ناتريصقلا

 .١2)فوجاالاك ًامامت قوطنملا يئانث لصألا ثالث نذإ رهف

 ىمر لصأو :(42 ' 8-8 - 8 :َرَعَذ) ىعد لصأ نإ لوقن كلذ حيض

 ىلإ ىذأ امم لصألا يف ءايلاو واولا تطقس نكل (( غزت 8-1-3 يمر

 واولا دعب يتلا ةحتفلاو فاقلا دعب يتلا ةحتفلا  نيريصقلا نوتوُصملا ماحتلا
 ليوطلا تّوصملا نأ رابتعاب فلألا وه دحاو ليوط تّوصم يف - ءايلا وأ

 اذكه ؛نيتريصق نيتكرح لداعي ًدملا توص نأ يأ ؛نيريصق نيتوصم لداعي

 ناتريصقلا ناتحتفلا ثلصتا (ا) ءايلا

 صّلختلل ءايلا وأ واولا طاقسإ وه ثدح ام لكف ( 400 83)و (4233) ثراصف
 أ (9/ ) واولا تطقس اذإف (03- 80 - 13)

 200(م م ص /م صر هتّيئانث ىلإ ( م ص /م ص /م صر عطفقلملا ةيثالث نم

 2100 )1١م :روبصلا دبع .د :رظني .
 دقلو» : هلوف يف (ٌوْرَس - يضر ) وحن يف واولاو ءايلا ءاقبا روبصلا دبع .د انث للعيو

 منو - ىمر ءازغ :يأ - نيلاثملا نيذه يف ءايناو واولا نم
 نمض ( ىمر ءازغ ) يف ءايناو

 ,رمأ اذه «ةيئانث ةكرح ةجيعن ( ورس ؛يضر) يف امهنأ نيح ىلع ةليقث ةيثالث ةكرح

 دق عقاولا اذهو ءوه امك ايرغل اعقاو سردت انكلو «ةغنثا ئشننال انه اننأ :رخآلا رمألاو

 امهتبماعو ءايناو واولا ىلع ثقبأ ةنيعم باوبأ ىلإ ةيوسنم لاعفألا ضعب انن ىور

 ءايلاو واولا تطقسأ باوبأ ىلإ ةبوسنم ىرخآلا لاعفألا تءاج امك تماوصلا ةلماعم

 155-198 مل ه-25 58ص ؛ةيبرعلا ةينبلل يتوصلا جهنفا :رظني (7)
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 دوصقملادبع دمحم دوصقلاديع

 6 وهن ) يف ثداحلا ريغتلا ريسفت يف لوقلا

 اهعوقول (ّيّضَق - ّيّهَت) وحن يف اواو تبلق ءايلا نأ ىمادقلا انؤاملع ىري
 ىلع لوبقم مالك اذهو .(ٌَوُطَف - هَل ريصتف (َلُْعَف ) مال يهو ةمض رثإ

 تبنجت ةيبرعلا ّنأو قطنلا يف ليث لصالا نأ نوري مهنال ؛ يتوصلا ىوتسملا
 اذهب لقتلا اذه

 اذه نأ نوريف ؛ رخآ ًاريسفت هنورسفي مهنكلو لقشلا اذه نوري نوثدحناو

 قطانلا نأ ثدح يذناو ((8 28 ال + 1+ 3) ةكرحلا ةيثالث نع ئشان لقشلا

 كلذب (شنتو (8+2880) طقف ةجودزم ةكرخلا حبصتت ةرسكلا رصنع طقسأ

 نم ثدح ام ّلكف (8 2121 3) ةحتفلا ىلإ ةمضلا نم لاقتنالا ةجيتن واولا

 ءايلا طقسن كلذبو ؛ةكرحلا ةيثالث نم صلختلا وه ةثيدحلا رظنلا ةهجو

 ؟11ليدب رصنع يأ بالتجا نود واولا أشنو
 اذه نأ ركذو ةئيوطلا تاتوصملا ريصقت نع رسارتشجرب ثّدحت دقو

 ناتلا ءاعب هلاصتا دنع ( ىمر ) لعفلاب هل لْثمو «نكاسلا لبق درطم ريصقتلا

 نأ يغبني ناك هنأ ىلإ راشأو .(6 30 هال 30

 در ) (تا+ ىمر) :لعفلا لصأ نوكي
 رتفي تعن نكاوسلاب تادودمملا فلالاو ءايلاو واولا تعن نأ ىرن نحنو

 هلصأو ( ىمر ) راصق
 250ه سه شل (تا

 نم عضوم ريغ يف انرشأ نأ قبس امك«ةليوط تاترصم اهنال كلذ ؛ةقدلا ىلإ

 تماص لك مزالت يتلا ةّيكرحلاب ةكرحتم اهعبطب ةكّرحتم يهو ؛باتكلا اذه

 اهنم ادعزن - ةكرحلا ّلض نوكسلاو - نوكسلاب اهانتعن ىتمف ءاهيلع مدقتي

 ةفص ال ءاهيف ةلصاتم ةيتاذ ةفص اهتّيكرح ّنأل ؛لاحم اذهو .ةيكرحلا كلت

 اذ يتوصنا جهنملا :رظني 1

 .38ص :يوحننا روطنلا (؟)

 مالك



 .ةيقصولا تايناسلنا هوض يف ةيقرصنا ةيتيلا ةسارد

 .0١2لاوزلا وأ عزتلل ةلباق ةثداح ةبستكم

 ًاريسقت ثينأتلا ءاتب هلاصتإ دنع قباسلا لعفلل ثداحلا رييغتلا ٌرُسَقُيو

 (ص + م م + ص) لوطلا يف قرغم (0 321) يناثلا عطقملا نإ ذإ ؛ايعطقم

 نم تصّلخت دقو «كلذ اهل حيتأ املك هنم صلختلا يف ًاعسو رخّدت ال ةغلاو

 عطقملا راصف (ليوطلا هتوصم ) ةليوطلا هتكرح ريصقتب رجلا خطت اذه

 (ص + م+ صا (021) طقف ًاليوط

 للحيو ةدكاسلا ثيناتلا ءاتي هلاصتإ دنع ( ىعس ) لعفلا كلذ لثمو
 هعطقم لوحت دقو (881'2) (تدد عدس ) (ت ىعس) :اذكه ًاًينوص

 (ص + م + ص ) ليوط عطقم ىلإ لوطلا يف قرعملا ( ص + م م + ص ) يناثلا

 .(م) ًاريصق أتوصم حبصيل (م م) ليوطلا هتؤصم ريصقتب
 : رئامضلا ىلإ ةصقانلا لاعفألا يضام دانسإ

 ةعامجلا واو ىلإ صقانلا يضاملا لعفلا دانسإ دنع هّنأ برعلا نويفرصلا ىري

 نيع ىلع ةحتفلا نأ نوريو .اوُمرو اوّرغ :ىمرو ازغ يف لاقيف همال فذحت

 دكؤي ثيدحلا يتوصلا ليلحتلا نكلو . فلألا فوذحملا نأ ىلع ةلالدلل لعفلا

 ةليوطلا ةحتفلا ترصتخا ةغللا نأل ؛ةكرحلا فصن نيعلا دعب ةحئتفلا نأ

 يف أشدف 2" 'يكرحلا ةعامجلا ريمض نيبو امهنيب قالزنالا متو ةريصق تحبصاف

 :اذكه .ةفلتخم تاكرح عامتجا ةجيتن واو قطنلا

 ع3 234 + نابجو -> ع 323+ ( 0 انزجو -> عل

 .بابلا رئاس كلذ ىلع ساقيو

 ةرسكلا نيب قالزنالا يه لعفلا مالف ( لُعفو لعف) َرْرَسو يضر وحن امأ

 45ص :ةينسسلالا ةةرم يف ةيرغل تامسف

 .؛ةيبرعلا ةيتيلث يتوصلا جهنملا» يف نيهاش روبصلا دبع .د حالطصا اذهو (؟)
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 اذلا يف ةحتفلا نيبو ىنوألا ةمنككلا يف ةحتفلاو

 :( يمري - وعدي) لئم عراضملا لعفلا -؟
 واولإ نأ نيثدحملا دحأ ىري

 .رييغت ثدحي مل كلذلف

 - (يمري - وعدي ) وحن نيتدودمملا ءايلا

 اًيخيرات اتروطت دق ( عيبي - لوقي ) :لثم فوجألا عراضملا يف كلذكو
 اص ءايو واو نع برعلا نويفرصلا َنِظي امك - ًايضارتفا رمألا سيلو

 ()/ 44 'ان »ان: ٌرعدي ) ناك يلصألا ىطنلا ّنآ ىنإ ًاريشم كا تو نيرا

 ترّوطت دقو ()ل ال) ريصق تّوصمب ّرلعم تماصب (9 30131 :يمري)و

 هذه نأ ىلإ رشب .د راشأو (]) ليوط تّوصمب - (9) 8120 11) ىلإ ًاّيخيرات
 ةلالدلا يف نيتماصلا ءايلاو واولا مادختسا ىئإ قلطنملا تناك اهوحنو جذامنلنا

 .0١2نينيوطلا نيتّوصملا ءايلاو واولا ىلع
 - ةعامجلا واو ىلإ هدانسإ دنع ( ىضري ) وحن فلألاب رخآلا لتعملا عراضملاو

 ةحتفلا رصقت - ليوط تّوصم نع ةرابع يتوصلا جهنللا يف ةعامجا واوو
 يه يتلا ةليوطلا ةمضلا رصقت كلذكو «ةريسق حبصتو هتياهن يف ةليوطلا
 نيب قالزنالا ةجيتن ةيقالزنالا واولا لككشتت مث ءةريصق حبصتو ةعامجلا ريمض
 :ةيلاتلا ةلداعملا يف امك ةمضلاو ةحتفلا

 2043 (3) +ايالمه --> ا 2: ش+ ( نان ) ه3 -> 21:42 + هذ

 .ةملكلا حّحصت كلذبو

 لعملا نم ّفخا امهيف رييغتلاف ءايلاب وأ واولاب رخآلا ٌلععملا عراضما اًمأو

 نيب يتوصلا هبشلا اذهو لالقتسالا اذهل ًاحضاو اًيملع ًاببس كانه أنآ ىلعد :لاقو )١(

 اذإ امهقطنف - نيتكرح امهنوكو نيتماص نيترص امهنوك - امهيتناح يف ءايلاو واونا
 ىرن اذهلو ؛نيئلاحلا يف ةهباشتم ةنّيعم ةيتوص صاوخ ىلع لمتشي

 ال ةغلل يتوصلا بيكرعلا يف امهميف ساسأ ىنع نيعئاخلا يف امهنبب ةقرفتلا بوجو
 - ١8ص ؛ةغللا منع يف تاسارد «صناخلا قطننا ساسأ ىلع

 نيتلزعنم انذخأ

 ا



 ةيفصولا تايناسللا ءوض يف ةيفرصلا ةينيلا ةسارد

 نم ليوط توصم فذح الإ سيل امهيف ثدحي ام َنِإ ذإ ؛فلالاب رخآلا

 حضتي امكءدانسإلا دتع لعفلا ةياهن يف نايقتئي نيذللا نيليوطلا نيتوصملا

 :( يضمي - وعدي ) نيلعفلل يلاتلا يتوصلا ليلحتلا نم

 (9ن 84 ناي ح رت ه0 نم غانم 2 حرب ه0 ' همم هل زن هس لهن ->

 رب هرم لل عادل حرم م 4 هاته .٠)

 :نيتيلاتلا نيترابعلا يف ( نوفعي ) لعفلا نيب قرفلا

 :يتوصلا ليلحتلا ءوض يف (نوفعي ءاسنلا - نوفعي لاجرلا)

 لداعي ليوط تّوصم يتوصلا ليلحتلا يف نيتلمجلا لعف يف ونولا نأ ىلإ انرشأ
 (ن كف ع ي) اذكه (نوعفي ) وهو امهيف دحاو ن

 واو يه ( لاجرلا ) عم واولا نأ انفرع اذإ امهنيب قرقلا زربي نككنو (إله' 6الال 8 3)

 دخأي ريمض هنأ يأ ( يكرحلا ةعامجلا ريمض ) مهضعب اهيلع قلطأ يتلا ةعامجلا

 اهدعب نونلاو ؛ةيربخلا هنلمج يف هيلإ دتسأ مسا ةباثمب يهو ةيكرحلا ةفصلا
 اهدعب نونلاو «ىلعفلا نيع ةكرح يهف ءاسنلا عم واولا امأو . لعفلا عفر ةمالع

 كلذبو .ةيربخلا ةلمجلا يف اهيلإ دتسملا يهو - ريمض يهو - ةوسنلا نونا

 بهذ ام فالخ اذهو .امهنزوو امهتروص داحتا مغر نيتغيل

 نسما كزوو ( نوعفي ) ةعامجلا واو ىلإ دنسملا نزو

 ,ولا ّنأو (اناث) نيتمض

 قرفلا حضتي
 نم فيرصتلا ءاملع هينإ

 ريثاتل عضخي ءامدقلا بهذم نأ ىلإ نوث حن ريشيو .(نلعفي ) ةوسنلا نود ىلإ

 2١ )ريغ ال تاوصألا ةّيضق فرصلا نأ عم ؛يرصبلا اهعادخو ةباتكلا

 : مزجلا ةلاح يف صقانلا عراضملا لعفلا

 ةليوط تاتّوصمب يهتنت لاعفأ - اهوحنو - ( يمري ءوعدي ءىعسي ) لاعفألا

 يناثلا يف ةليوطلا ةّمضلاو لوألا يف ةليوطلا ةحتفلا يه (ةليوط تاكرح)

 91ص ءيتوصنا جهنملا رظني ( ١
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 ثيدحلا يتوصلا سردلا يف ليرطلا تّرصماو .ثلاثلا يف ةليوطلا ةرسكلاو

 ةباتكلا يف رهظي امكو ءلبق نم

 عرس ي) :ةيلاعلا ةيتوصلا

 .(06 ةمسنأل مرادي

 ] «ٌعدي مل مسي مل) لاعفالا هذه حبصتا

 يملر ل ة5'ه 7 ع سد يمل) ومقاس ع

 وقعسل فردي مل)

 ةريصق ةكرح ىلإ ةليوط ةكرح ليوحت وأ ةكرح ريصفت مامأ انه نحتف
 . ىمادقلا برعلا نوّيفرصلا ربع امك - ءاي وأ واو وأ فلأ فذح مامأ انسنو

 2١ )قطنتا نم ال ّظخلا نم قلطنت تاحلطصمب

 عراضملا لعفلا ّنِإ نوئوقت انءاملع اب مهنأ :لوقاف ًاحوضو رمآلا ديزاو

 ؟ةكرخلا فذح نوكسلاو - حيحص اذهو - نوكسلاب مزجي ًالثم (ُبتكي)

 يتلا ةكرحلا نا ملعين هيلع نوكسلا عضو امنإو ؛ةكرحلا فذحب موزجم هنأ يأ

 لوقنت صقانلا لعفلا ىلع ًاضيأ اذه ى
 يف ثداحلا ريغتلا نيب نراق «ةريصق ةكرح ىقبتف مزجلل ةريخألا ةكرخلا فذحت

 :يلاتلا ليلحتنا يف صقانلاو حيحصلا لعفلا

 نحنو .ةفوذحم ةّمضلا ضلا يه

 ثنذو ءرصقت ًاروطف ةيبرعلا نيللا ثاوصأ امآو :
 لخ دلي نيبح ( يهري - ومسسي .- ىضريي - عيسي

 لكف 1( مري مسي - ضري - عبي - مقب - منه ) حبصتفا

 7 توص نا وع اهباصأ يذنا

 الا «ةغنلا دعاوق اهمّشحت
 ةغللا يف ةدرطم ةرهاظلا ءذهو .ًريصق حبص: ليوطلا

 علا .ص ؛ةيوعللا

 ماله



 .ةيفصولا تايناسللا ءوض يف ةيفرصلا ةينيلا ةسارد

 ددع يف اوعقو دقف قوطتملل مهتاعارم مدعو بوتكملاب مهمامتهال ًارظنو
 تاتوصملا عم اولماعت مهنأ ءاطخألا هذه نمو ؛انهاه ةيجهنملا ءاطخألا نم

 مهلاو ,تاتّوصم ال تماوص اهنأ ىلع لاعفالا هذه رخآ يف يتلا ةليوطلا
 ةعيبط تاذ تسيلو تماوصلل ةمزالم اهنأ ىلع تاتّوصملا عم اولماعت

 تازجنم عم ضراعتيو ةثيدحلا ةيوغتلا تاساردلا هضفرت ام اذهو .ةيلالقتسا

 .ثيدحلا ملعلا

 : (مْرا - عذا - عْسا) رمألا لعف -*

 :امهلؤأ نيءارجإب صقانلا موزجملا عراضملا نم يتأي رمألا لعف نأ مولعملا نم
 اهب ىتؤي ينلا كلت لصولا فلاب نايتإلا امهيناثو .ةعراضملا فرح فذح

 ثداحلا رييغتلاك هيف ثداحلا رييغتلا نأ ينعي اذهو . يبرعلا عطقملا حيحصتل

 توص يه يتلا ةليوطلا ةكرحلا) ليوطلا تّوصملا ريصققت ينعأ ؛هعراضم يف
 هب مزجي ام ىلع رمألا لعف ىتبي ٠ : لوقت يتلإ ةيوحنلا ةدعاقلاب ًالمعو . (دملا

 فدذح ىلع ةيئبم (مرا عما ءمسا) لاعقألا نإ لوقث نأ اننكمي «هعراضم

 .ريخألا تّوصملا ريصقت : تكش نإ لق وأ اهرخآ نم ريصف تّوصم

 :(دعي دعو) وحن (لاثملا) ةّلعب ءودبملا لعفلا - ج

 فيفختلل واولا تقذح :( دعوي ) :هلصأو ؛( دعو ) عراضم ( دعي ) لعفلا

 ةيئاكث نم ولولا فذ انصلخي ةيلومعلا ةيتيانلا نتا ؛يمطقلا حيحصتللو
 ًاعطقم لغقملا لوالا عطقملا لعجي امك :ةيقالزنالا ةكرحلاو ةحتفلا - ةكرحلا

 و
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 (9) #2 /'1/8 0 -.>ون 2/1/4 ن) :ةيلاعلا ةينوصلا اهتباتك نم حضتي امك ءأحوتفم

 :يتوصلا ليلحتلا جهنم ءوض يف يناكملا بلقلا

 ال هنأ ىري ثيح ؛يار يناكملا بلقناب ىمسي اميف يترصلا ليثحتتلو

 ليلحتلا يف ( أن ) ف ؛ةيبرعلا ءاملع نيب دئاسلا موهفملا وه امك بلق ثدحي

 ال (عاف) نزو ىلع ( ءان)و «(لعف) ال (اعف) نزو ىلع ثيدحلا يتوصملا

 (هجو)و «(يلاع) نزو ىلع (يداح )و (لعاف) نزو ىلع ( دحاو رو (عئف)

 .(لاع) نزو ىلع (ءاج)و (لْعْف ) ثزو ىلع
 نزو ىلع (8'/03/إ 2) (يان) اهلصأ (ىأن) نأ كلذ ريسفن يف ىربو

 تدقفن ةيعطقملا ةبوعصلل ًارظن - ءاينا وهو - طقس قالرنالا نكلو (َلْعْف)
 .ايق كلذ ىلعو .(اعف ) نزوب تراصو اهمال ةمدكلا كلذ

 * اع ل

 يتوصلا ليلحتلا ءوض يف ةذتعم ا ءامسألا :ًايناث

 صوقنملا مسالا ١-
 تدحتا :( يمار «يضاق «يعاس ) اهلوصأ ( مار ضاق ءعاس ) تاملكلا

 دعي يه يتلا ةكرحلا ينعأ ؛ناتكرحلا توص دعب يتلا ةكرحلاو ةملكلا نب

 عطقم كلذ نع اشنف ؛امهنيي قالزنالا لعفب ءايلا فذح دعب كلذو ةّلملا

 - ةيبرعلا
 كلذ اهل رّسيت ىتم هنم

 هوركم عطقملا !ذهو .( ص + م مج ص ) ( ديدم ) لوطلا يف قرغم
 - ةرم ريغ انرشأ امك

 هلعجو ( ةليوطلا ةكرحلا) ليوطلا تّوصم ا ريصقتب هنم صلختلا ىلإ تاحلف

 يتوصلا جهنلل :رظني )١(

 ا



 .ةيفصولا تايتاسألا ءوض يف ةيفرصلا ةينبلا ةسارد

 نكميو (ص + م + ص) :عطقملا لكش راصف ( ةريصق ةكرح ) ًاريصق ًاتوصعم

 :اذكه اًيتوص كلذ حيضوت

0 

 سدس نوه لسان الاه ندي مث هةر

 ءاوههل ل1 /الذه: ندي أ - ض أ د قر ف 23/'ةل إلاه : ن- يدع

 / 1 قر ه2 /'ةلم هن

 عا سر 0 ه7 سزنم ر) ء(وهه / ةتام :ن-- ض /

 مهرس امين مكرر (0 2/0 هننل 3) 523(2/'ةهنن

 ينلا ةليوطلا ةرسكلا ىلوألا ؛ناتليوط ناتكرح يقتلت صرفنملا ةينغت دنعو
 ةرسكلا لّوحتتف :ىنشملا فلأ يه يتلا ةليرطلا ةحتفلا ةيناشلاو ّدملا ءاي

 لكشعتل (8) ةحتفلا ىلإ (1) ةرسكلا نم قالزنالا متيو ةريصق ىلإ ةليوطلا

 :يلاتلا يتوصلا ليلحتلا يف ( يضاقلا ) رحن يف امك ؛ءايلا
 (قلوق 201: هل وه متت ممم أح هلو 241+ ةممز >هل وقهر ةممن)ل

 ةكرح ؛تاتليوط ناتكرح يقتلت نوئلاو ءايلاب وأ كونلاو واولاب هعمج دنعو

 ةلقث رهظتو ؛هئاي وأ عمجلا واو ةكرحو ّدملا يه يتلا (11) صوقنملا مسالا رخآ

 ةيبرعلا يف ضوفرم كلذو ؛ءايلا وأ واولا ىلإ ءايلا نم رييغتلا لعجي امم ,هلقفلا
 :ةليوطلا ةرسكلا تفذح : يلاتلا ليلحتلا نم حضتي امك ءمتح يتوصنا

 (هل يده 415 : هل وده كذت + نان هه -> هل قده ل سنه 4)

 : يناتلا ليثحتلا يف امك ؛ةملكلا ءاي فذحت رجلاو بصنلإ يتلاح يفو

 (4ل 02 2011 +ال هه --> هنود 011 ه هل.

 (11) ةليوطلا درفملا ةرسسك فذح دّرجم وهو ريسي انه ينوصلا رّيغتلاف
 راركتلا اذه نإ ذإ ءنيتمدقتم نيتقيض نيتكرح راركت عنمل دملا ءاي
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 مسالا عاجرإ دعب ةليوط ةرسك انفداصت ءاتلاو فنالاب صوقنملا عمج دنعو

 ريصي ثيحب ةرسكلا فصن فذحتف ؛ةليوط ةحتف اهيئي ركذملا هدرفم ىلإ

 ءاي قالرنالا

 قلوه ةلزئئ هلو هه ل ل ج هه تح هل وهم ل1 (آز + مم زح هل ع2 2 كل زن 220

 :روصقملا مسالا -؟

 ةفاضم ريغ ةركن هنوك ةلاح يف روصقملا مسالا صرقتما مسالا ىلع لمحيو

 تررمو ؛ىتفف تيأرو «ىتف اذه :اننوق وحن يف امك و ًابصنو ًاعفر -

 بارعإلا تالاح يف (62/ (ه5) ( نت ت أ ٍَ ف ) ناتف : ىف يف لصالاف . ىثفب

 ىدحإ فذحب هفلآ ترصق دق لصألا اذه نم يناشلا عم /انال-اعيمجا
 ناك ذإ دعب ًاليوط يناثلا هعطقم راصف - ليوطلا هتّوصم ريصقتب يأ - هيتحتف
 .(88/130) (ىَتف) انلوق يف هعمسن (120) ( نش ت) لوطلا يف ًاقرغم

 فنا ةكرحو هرخآ ةكرح ؛ناتليوط ناتكرح يقئلت روصقم ا ةيئثن ددعو

 :ةيلاتلا ةيتوصلا ةباتكلا يف (اصع ) ةملك يف رهظي امك ءةيئئنلا

 (45 3 (ة) وقمت -> عروس ة(ل) +2 ة مل --> ةكقا ة 3810

 ةليوط ةحئف اهدعب تعقو ةّمض ىلإ (اصع) يف ةيناثلا ةحتفلا تنرمت دقف

 ىلإ (ل) ةمضلا نم قالزنالا لعفب واونا تلّككشتف ( بارعإلا ةمالع يه)

 :( ىتف ) يفو (ة) ةليوطلا ةحتفلا

 ( 012( ع)ز+ هقسأ ->1ةج ج2 (1) هم ملح ؟ةخفزل 2281)

 (8 8) ةليوط ةحتف اهدعب تعقو (1) ةرسك ىلإ :اتنا ةحعفلا تلوحت دقف

 .(9) ءاي (1 + 2) قالزنالا لعفب تنكشتف

 نيتكرحلا ءاقعثا ةجيعن يتوص رّيغت ثودح نم ٌدبال هعمج دنعو

 فقل



 .ةيقصولا تايتاسللا ءوض يف ةيفرصلا ةينبلا ةساردا

 :يلاتلا لينحتلاب نوُفْطْصُم ( ىفطنعُم لثم ةمثكف ؛نيتليوطلا

 م ال 512133 +ان ال 23 -> مقان 5 ( 3153 + ان 8.3 --> 2005 25388 2 )

 :( ىضترم) ةملك كنذ لثمو
 جن 2443 +ايانل 3-> م 07124 ة +اله هه 1120 2 2 هل.

 نيتك ىلإ اوسع :ةليوط ة فرس لك نم ةريصق ة كرش كن ذب بيت

 يتلاح يف ءايو عفرلا ةلاح يف اواو لّككش امهنيب قالزنا ثدح مث نيتريصق

 .رجلاو بصتلا

 لإ ةحتفلا نأ وهو يتوص : ثداحي نوت ديزم ءانو فلأب هعمج ددعو

 يه واو هب لّكشمت قالزنا هنع جعنيف ةّسض ىلإ لّوحمت ىلوألا فلالا نم
 :يلاتلا ليلحتلا لّثمي امك ؛ةملكلا مصتف يقالزنالا توصلا

 03523 1 'ةكذ (ه) +و وأ سمح 'عوورل وق ا دج ' ق5 210320:

 :ةلئامملا اهلالعإ ةلع ةلتعم ءامسأ -

 هيلع ثعابلا هببس وكي دق لالعإلا نأ ثيدحلا يترصلا ليلحتلا تبثأ

 ثدحيو !اههايشأو لئعلا نيب ةلئامملا هذه نوكت دقو ؛ةلثامملا وه هل يعادلاو

 نقيُمو داعومو نازوم :اهلصأو ؛رسومو نقومو داعيمو نازيم :وحن يف اذه

 يهو -- ءاي ىلإ - ةّلع هبش يهو - نييلوألا نيتملكلا يف واولا تلوحت :رسيُمو
 تلّوحت مث داعُبم «ناَرْيِم تراصف ةقباس ةرسكل ةلئامم كلذو - ًاضيأ ةّلع هبش

 اهلبق ريصقلا تّوصُلا يف اهماغدإ دعب ليوط تّوصم ىلإ ءايلا ةلعلا هبش

 لوحتت ثيح ؛نيبرخألا نيتملكلا يف نأشلا كلذكو . تاقيم «نازيم تراصق

 هبش يهو - واو ىلإ ةّلع هبش يهو  رسيُم و نقيم :امهلصأ يف ةدوجوملا ءايلا

 - ةلأعلا هبش لّوحتت مث ءرسوُمو نقوم :ريصتف ةقباس ةمضل ًةلثامم - أضيأ ةلع
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 دوصقا ادبع دمحم دوصقل ادبع

 عيوسعا- امهه) ليوط توصم ىلإ (معمت1 - ه0م500201) تماص فصن يهو

 نقوم :ريصتف اهينع قباسلا ريصقلا تّوِصملا يف ةروكذملا واولا ماغدإ دعب

 «ةيمامأ حبصت ةلعلا هبش | ةدعاقلا يف اذه ةغايص اننكميو .رسومو

 حبصتو . تماصو :ةرسك يأ ةيمامأ ةعفترم ةّلع نيب تعقو اذإ ءءاي يأ

 . تماصو «ةمض يأ ؛ةيفلخ ةعفترم ةلع نيب تعقو اواو يأ :ةيفنخ

 ىنع كلذو ؛ةقباسلا تامئكلا ىلع اهقيبطتب ةدعاقلا هذه حاضيإ نكميو

 : يلاتلا رحنلا

 قوم

 مر <. (سلس وقفل تش قرع مرو سنن ةففلن كد

 «سأإل/ ةق0 (:ندشز يدمز < هلع /243) :

 مر < (سفالا 43214: تحف يد

 : (رسوم «نقوم ) نيتملكلا ىلع هسفن نوناقلا قبطي كلذكو

 ودمر < هن هال / 518 رد يل مرو اهالال/ 18 :نبق يذم)

 (سنانومفأب تع

 ام الا / ن1 8 : ند ف ا

 00ه وا دمر اللوم

 وحن يف امك اواو بلقن عمج ريغ يف ةدرفم ةنكاس تعف

 كضا :روبصلا دجع 3 ىريو سم اهتتضو كروكر
 صنخت دقف عباتتلا اذه ل نو ءايلاو ةمضنا عباتت وهو يتوص ببسن عجار بلقلا

 :لوألا رصنعتا ةلاضإو يباشلا رصنعتا طاقسإب هنم يبرعذا قطاننا

 ىبع لدابتلاف ك1 :3 ه5 < مذ دن همم نأ امك دمع ه ونس دل < ده 1 الع وذ سا

 ١4ص (يتوصلا جهنم ا :رظنب .ةلعلا تاوصأ نوب ال تاكرحلا نيب ةنثمألا هذه

 كم



 ةيفصولا تايناسللا ءوض يف ةيفرصلا ةينبلا ةسارد

 ةضرتفملا ةمضلا بلقت ؛(83- ان) ةمضلاو ةرسكلا نم ضرتفملا لاقتنالا نم

 ةليوط ةرسكب (50 112 8 42) ( نازيم ) ةملكلا ريصتف (1 ) ةرسك ىلإ لصألا يف

 .حضاو فلكت اذه يفو «نيترسك نع ةرابع

 ثيح ؛يش «يل «يط ءيك :ةيلاتلا تاملكلا ىلع هسفن نوناقلا قّيطيو

 هذه نم ةملك ليلحتب كلذ حّضونو ءاهدعب ءايثا ةلثاممل ءاي ىلإ اهيف واولا لّوحتت
 (6 الالي يدر <- ع ه8 الاي ودك) :(ّيك) ةملك نكتلو تاسلكلا

 ةملك يف ءايلاو واولا تعمتجا اذإ : برعلا نييفرصلا لوقب ةهيبش ةدعاقلا هذهو

 ةلثامملا دعتو .ىرخآلا ءايلا يف تمغدأو ءايواولا تبلق ةنكاس امهالوأو ةدحاو

 .(6ةهتعكولا) يعجرلا عونلا نم انه

 ١ عونلا نم اهيف رّئاتناف اهوحنو (ِماَيأ) ةملك امأو

 ىلإ تلّوحتو ءايلا دعب ةيناث تعقو واولا نأ كلذ

 .270(ماَوأ ) ةغيصلا هذه ىلع نوكت نأ بجول رخآلا عونلا نمرّئاتلا ناك ولو

 ؟(مممومعووتاع) يمد

 «كلذك ةلئاملل ًاقيقحت

 ًامهو الإ سيل (نازيم ) وحن يف ءاه واولا بلقب لوقلا نا مهضعب ىربو
 نأل :داليمو تاقيمو داعيمك اهوحنو ةملكلا هذه يف ةيبرعلا

 نركدل ةريصقلا ةرسكلاب هنع ضيوعتلاو ةمضلا رصنع طوقس وه امنإ ثدح ام

 هركن ةيبرعلا نأل ميملا دعب ةليوط ةرسك ةقباسنإ ةرسكلا عم

 ةرسك ةمضلا تيلق :رييغتلا اذه يف ةيتوصلا ةدعاقلا تراصف ةمضلاو

 27 0ماجسنالا ىنإ اًعوزنو ةبوعصلا نم اًصلخت

 1١1١ ص ؛ةيبرعلا ةغفلا يق ةينوصلا دعاوقلا دبع دواد . د رظتي (1)إ

 ان يتوصلا جهنملا )١( - 184 ص (ةيبرعلا ةين
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 دوصقلادبع دمحم دوصقلا دبع

 :انث ىلإ ةكرحلا ةيثالث نم بورهلا اهلالعإ ةلع ةلتعم ءامسأ - ؛

 دعاوق ثالث نع انينغي ًايتوص اريسفت ةكرحلا ةيئالث نم بورهلا دلعي

 «مايقو مايصو دايقناو ةيسكأو يضر :اهوحنو تاملكلا هذه يف ةميدق ةيفرص

 ةلع نأ ءامدقلا ىري (ةيسكا - يضر ) نا ناتملكلاف ؛ضايحو رايدو

 - ٌوضْر اهلصأو - ىلوالا يف ةرسك دعب ةفرطتم ونولا عرقو امهيف ءاي واولا بلق
 :اهلصأو - ةيسكأ ةيناثلا ةملكلا يف ةرسك دعب ثيناعلا ءات لبق اهعوقوو

 ثيح ؛( دايقنا - مايق - مايص ) تاملكلا يف لثمعت ةيناثلا ةلعلاو  ةوسكا
 اهلبقو هيف تّلعأ لعف ردصمل ًانيعواولا عوقو بنقلا ةّلع نأ ءامدقلا ىرب

 مهدنع ةغلاثلا ةنعلاو . ( داوقنا - ماوق - ماوص ) اهلصأو «فلأ اهدعبو ةرسك

 واولا عوقو يهو ( ضوح - راد) عمج ( ضايح - رايد ) نيتملكلا يف لثمعت

 . (ضاوح - راود) اهلصأو ةرسك اهلبقو مالثا حيحص عمجل ًانيع

 ءاي واولا بلقل يتوصلا ببسلا نأ ىري ثيدحلا ينوصلا ليفحتلا نكلو
 تاكرح ثالث عباتت نم لودعلا يف نمكي اههبشأ امو ةروك ذملا تاملكلا يف

 ىلع راصتقالاو ةمضلا طامسإب (1 + ا + 2 ) ةحتفلاو ةمضلاو ةر ١ يه

 ةجودزملا ةكرمملا ْنالو «ًالوأ ةرسكلا دعب ةمضلا ةبوعصل ًارظن ةحتفلاو ةرسكلا
 .( ؟ لينا ًاقطن رسيأ

 غيصلا هذه لصا يف ةعباتتم تاكرح ثالث دوجوب لوقلا نأ عقاولاو

 يتلا (َوضَر) الشم (ّيِضَر) وحن يف لصألا نأب لوقلاف ؛عنقم ريغ لوق
 ةحتفلاو (ال) ةمضلاو () ةرسكلا يه تاكرح ثالثب 3-7301 - 2) اهلصأ

 مث ةمضلا فذح لبق ةحتفلا ىلإ ةرسكلا نم قالزنالا ةجيتن واولا تءاجو (8)

 )١( ص ءةيبرعلا ةينبنل يتوصنا جهنملا 185.
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 ةيفلسولاةفيتانسل نوني ةيقرشت# ةينب ةلساؤج

 لاقتنالا ةجيعن ءايلا تأشتف ةحتفلاب ةرسكلإ تلصتا ةمضلا فذح دنع

 ءامدقلا ريسفت هتم رسيأو مّهوتو فّسعت هيف لوق - قالزنالا وأ امهنيب

 واولا بلق ببس نأ كلذك نوثدحملا ىريو

 عباتت يف نمكي (يْوَل - يّوُط - تويم - هوُيَس ) اهلصأو (يَل «يط
 ءههيشأ امو لاثملا ةيرعص ىلإ يدؤي هّنأل (5 3 -1+ ن + 18) تاجودزملا

 :ةمضلا رصنع ىلع ةرسكلا رصنع بيلغتب ةبوعصلا هذه نم ةغللا تصّلختف

 . 230ءاي واولا تيلقف

 «تيم ءدّيس) تاملكلا ىف

 (ْيضْرْم )و (ايند)و (ُسْيكَر - ْتْيَطْعَأ ) وحن يف ثداحلا رييغتلا رّسفيو
 هساسأ ًايتوص ًاريسفت ءاي واولا بلق وهو (مّيُن - ميرو (ّيلُذ - ّيصعرو
 ةملكلا ةياهن يف تناك اذإ ةصاخبو واونأ نم ًاقطن رسيأ ءايلاف_فيفخلا

 نطنلا فالخب ةرسكلاب قطنلاك يرضم قطن ءابلاب قطنلا نأ ىلإ ةفاضإلاب

 وحنل نيتياور دوجوي كلذ ىلع لدتسيو ةمضلاو واولا رثؤي يذلا يودبلا
 قو :ماوقو مايُصو اوم
 .277قطنلا يف ةئوهسلاو ةفخلا ىلإ ليمي يرضحلاو بعصلا رثؤي يودبلاو
 :ةماقتسا :ةماقإ ءميقُم ماَقُم) وحن يف ثداحلا ريغتلا ريسفت يف لوقلا -ه

 : عيبم . موُضَم
 واولا تعمتجا :(ميْقُم مَوْقُم) امهلصأ .(ميقُم ؛ماقم) ناتملكلا

 ةحتفلا يه يتلا ةكرحلاو  ةيناثلا يف ةرسككلاو ءايلاو امهالوأ يف ةحتفلاو

 نع ضعف ؛ناتملكلا ترصقف امهيف ءايلاو واولا تفذحف - ةريصق ةرسكلاو

 ؛ةيرضح ءايلا ةياورو ةيودب واولا ةياورو !( ماونو م

 نوصلا جهنما )١(
 16ص ءقياسلا (؟)

1 



 دوصقملاديع دمحم دوصقلا دبع

 ءعطاقملا ةيثالثأ امهنم لك تراصو ناتملكتا تماقتساف ءامهليوطتب كلذ

 يتوصل ا نم حضتب امك
 م 1 وسوم دج مهو (هزوس دج 52042210)

 مسورلأس >  هسوولأس >> هموت

 :واولا فذح ىوس امهيف ثدحي ملف ( ةماقتسا ؛ةماقإ ) تاتملكلا اًمأو

 كلذ حيضوت اننكميو مسالا نع لعفلت ًازييمت اهرخآ يف ءاغلا ةدايز مث
 :يلاتلا ليلحتلاب

 موسوس ->  اذومم) همس حا 'وممس 2000

 ( 15 1و9 ةقصت --> "زك ١ زو (ه) ههه --> ' ل5119 23 1(23)

 : يثابلا فوجألا نم لوعفملا مسا يف ثدحبي ام اذهو

 5 3 5 ا8أ ان ايل --> رم 35 96 ) نال هل «-> 33 5 اللات

 نم ًالدب ةملكلا ميقتسعل ةرسكلا لّوطت مث هؤاي فذمت يئايلا نكلو
 : ةليوطنا ةّمضلا

 1( 2 طلباب '--> 0 2 (9) ان انأ) --> م 35 ]ل (انا) ' --> هم طا.

 .١2)مهضعب ىري امك_ هواو ال ( لوعفم ) نيع وه فوذحما نأ ينعي اذهو
 (يرووو عيوب يف ثداحلا رّيغتلا ريسفت يف لوقلا -+

 اهلبق ام مضي نأ يه ةدحاو ةلأسم يف واو بلقت فنالا نأ نويفرصلا ررقي

 فلالا نأب لوقلاو . لوعفملل ( ى

 (ىراو - عياب) وحن يف فلالا نأل ءديدس ريغ لوق اواو تبلقف اهلبق ام ٌمض

 :ءاعب دنع (يروو «عيوب ) لشم

 114 ص :تاوصألا ملعو فرصنا :رظنب (!)

 م



 ةيقصولا تايتاسللا ءوض يف ةيقرصلا ةينبلا ةسارد

 :ةيلاتلا ةيزمرلا ةباتكلا نم حضتي امك نيتحتف يواست يهو ؛ةليوط ةكرح

 ةيمط جاا ير ووو( ع اع هيمو قف ىو ردد عل

 (4 2 ة/ئ3/ ةه-طمف / ربه / '5 سوم / عملا

 :اذكه اهليلحتوءنوتمض يواست (انان) ةليوط ةمض

 .2' )ةيوحن فئاظو يف تاكرحلا لامعتسا باب نم وهو ؛لوعفملل ءانبثلا
 يتوصلا ليلحتلا ءوض يف (زئاجع . فئاحص ؛لئاسر ) باب يف زمهلا

 نكي مل امل اهتادرقم يف واولاو ءايلاو فلالا نأ ليلخلا هخيشو هيوبيس ىري

 دعب تعقو دقو لاح ىلع ةكرحلا اهلخدت ال ةتيم تناكو كيرحتلا اهلصأ

 عضاوم يف ةكرحلا هلخدت دقو كّرحعم هلصأ امم ًالاح ىوقأ نكت مل فلأ

 هلصأو ( لئاق ) زمهي امكو ؛( ءاضقو ءاقس ) زمهي امك فلألا دعب تزمهف
 ,27؟)كيرحتلا

 ؛اهيلع ءايلاو واولا تلمحو فلألل انهاه بلقلا لصأ نأ ينج نبا ىريو

 اهنأ اهبابو ( لئاسر ) يف بلقلا ةلع نأ ىريو ءامهنم دملا يف دعقأ اهنال

 (ةلاسر) فلأ لبق ةثلاث عمجلا فلأ تعقو ( لئاعف) ىلع تعمج امدنع

 ؛عمجلا ةلالد تلطبل امهالوأ تفذح ولو (لا اسر) امهتروصو نافلأ ىقتلاف

 دعب نوكي نأ نم هل دبال عمجلا اذه نآل ؛عمجلا ءانب رّيغتل ةيناثلا تفذح ولو

 املف «لعافمك نوكيف بارعإلا فرح نيبو اهنيب روسكم فرح ةيناثلا هفلأ

 .35+ص «ةيبرعلا ةينبلل يتوصلا جهنملا ؛روبصلا دبع .د :رظني )١(

 ال ث ؟ : باعكلا :رظتي (5)

 كك



 دوصقللاديع دمحم دوصقلا دبع

 ةزمه تبلقن اهوكّرح ون مهنال ىنوالا كرحت

 نيعك نوكيل رسكلا

 .(١)لئاسر تراصف ةزمه تبلقنا تكّرح املف ؛( لعاغم )

 ذو ؛كايرحتلا يقب فذحلا لطب
 ملف عمجلا ةلالد تنازو

 ةهارك شيلف يرنه .د دنع يه ذإ ؛ةقلتخم نيث دنا دنع بلقلا ةلع نكلو

 الف ؛اهستج نم تاتوصمب ةلّككشم - ءايلاو واولا  ةقيعضلا تماوصناب قطنلا
 وأ ةرسكلا عم واولا قطنت ال امك ءةرسكلا عم ءايلا الو ؛ةمضنا عم واولا قطعت

 نم بورهلا نإ ذإ ؛روبصلا دبع .د دنع رمآلا كلذكو .2" )اهرياغي ام ضعب

 نم لعافلا مسا عم نأشلا وه امك ؛ربنلا ىلإ ذأ يذلإ وه تاكرحلا عباتت

 ,250فاوجالا لعفلا

 سايقلا نم ًاعون ( لئاسر ) وحن يف زمهلا نيرصاعملا نيثحابلا دحأ دعو
 ؛ةفيحصك «ىءايلاب ناك ام يف عفو دق نوكي اطنلا اذه يف لصألا نأو ئطانخلا

 ليهستب اوفرع نيذلا برعلا نم تعمسو ( فياحص ) ىلع تعمج ثيح

 اوزمهف (ريب ) يف امك مهدنع ةزمهلا لباقت ءايلا لأ نوقّمحي نيذلا نظف ةزمهلا

 .(ةلاسر )و ( زوجع ) وحبل ًاعمج ناك ام اهيلع اوساقو ( فياحص ) لثم ناك ام

 24!(لئاوأ )و ( فئاين ) وحن نم ءاج ام ًاضيأ ئطاخلا سايقلا اذه ىلع لمحيو
 عطاقملا راصتخا لمشعف «بابلا اذه يف ةيتوصلا تارّيغعنا عونتتو

 معطاقملا يئاوت نم صلختلاو «ناكسإلا نكمأ ىتم اهضعب نكسنف ةحوتفملا

 950 2 ١ :فصنللا رظني )١(
 47ص .ىحصفقلا ةيبرعنا :رظني (؟)

 :آرقلا تاءارفنا رشني (؟) - م4 ص :ثيدحلا ةغنلأ مع ءوض يف

 75 4ص :ينج نبل دنع ةيتوصتاو ةيجهلتا تأساردلا :رظني ( 4 )

 1م



 .ةيفصولا تايتاسللا ءوص يف ةيفرصلا ةينبتا ةسارد

 ًالخم (ءانب ؛ءامس) ناتملكلاف ؛كلذ ريغو تاكرحلا يئاوتو ةريصقلا

 ءايلاو واولاو ةليرط ةحتف امهيف فلالاو :(يانب - وامس ) امهلصأ

 يتالزنالا توصلاو ,ىرخأ ىئإ ةكرح نم لاقت نالا نم اتاشن ناعيقالزنا

 نع ءانغتسالا ىلإ ةيبرعلا تلام دقق كلذلو «فيعض يا :لتعم تماص

 هذه تلحف ءةزمه ىلإ هبلقو - ناكمإلا ردقب - فيعضلا توصلا اذه

 . ( ءانب - ءامس ) ناتملكلا تراصف نيتوصلا لحم ةزمهلا

 رأ ةريصقلاف ةليوطلا ) تاكرحلا عباتت بتجتل ةليسو ةزمهلاف كلذ ىلعو

 واولا نيب ثداحلا رّيغتلا اذهو :عطاقملا ميظنتل ةئيسو يهف يلاعئابو ( سكعلا

 لادبإ) ًانايحا هيلع قلطي ىرخأ ةيحان نم ةزمهناو ةيحان نم نيتلعلا ءايلاو

 انيح لادبإلا يف سردي وهف ؛لالعإ يأ ( بلق ) ىرخأ نايحأ يف هيلع قلطيو

 ١2ةانيح لالعإلا يفو

 ةحتف دعب تعقو اهيف واولا نإ ذإ (ءاسك ) يف ثدحي ام اذه لثمو

 تاتوّصملا نم ةلسئس هذه اهتلاحب ةملكلا لكشتو (واسك ) ةدئاز ةليوط

 ةليوطلا ةكرحلا عباتتت ةيعطقم ةلكشم ريثن يهو ؛هتينبو يترصلا عطقملا قيعت

 اذهل ؛01/58 ة10-> 1/5337 ةيقالزنالا واولا مث

 الزنالا
 راولا ةمض لّومت

 عطقم ىلإ عطقملا لوحتي ثيحب «هربنو عطقملا حيحصتل ةزمه ىلإ ةي

 .تاكرحلا عباتن هنم لوزيو ليوط

 نأ عمو ٠ :لوقي ؛ًاعنفم ًاّيملع ًاريسفت اومدقي مدق ةيتوصلا ةيرظقنلا لادبإلاو لالعإلا
 ال مهنإف واو نع ةبلقنم ةيللصأ (ءامسنا) ةمدك يف ةزمهلا نأ

 ةيرظن نم ساسأ هل ًاعئفم ًاّيمنع ًاريسفت ةزمه انه ولولا يلق يف ببسلا ان نورتسفي



 دوصقملا دبع دمحم دوصقق دبع

 ةكرحب ديدج عطقمل ةيادب لككشت ( فئاين ؛فئاحص ؛مئاص) تاملكلاو

 لثمي وهو ةيكرح ةلقن وأ ةكرح هتقيقح يف ره لتعم تماصب يأ ؛ةيقالزنا
 (5 2 ةالس رك هلق ه اكره هزة 16١ :عطقملا ربنيف ةزمهلاب حّحصي ًافعض
 نم ةيبرعلا تصلختف 5 22 010,5 282201 , 823/32 ا/ 16 اهلصأو
 .(١2)ةزمهلاب تاكرحلا مكارت

 ءءانب) وحن يف ةزمهلا نوكت نأ نيرصاعملا نيثحابلا دحا ركنأ دقو

 اننإ ثدح يذلا نأ ىلإ بهذو ؛فلا وأ واو وأ ءاي نم ًالدب (ءارمحو ؛ءاسكو
 لادبإلا ليبس ىلع ال نيللا توص لحم ةزمهلا لالحإب حوتفم عطقمل لاغفإ وه
 .27)ةملكلا ةياهن حيحصت لجأ نم لب

 اذه نإف نوكسلا وه فقولا يف لصألا ناك ام هنأ اًيتوص هبهذم ريسفتو

 زمهلاب هقالغإ ىلإ دمعي اذلو حوتفم عطقم ىلع فقولا هركي يبرعلا نأ هانعم
 واولاو فلآلا نأ ًالثم (واسك ) يف كلذ حيضوتو ؛قطنلا يف ةفيظو ره يذلا
 امهب قطنلا نع اشني  ةّمض + ةليوط ةحتف - ةجودزم ةكرح امه اهتياهن يف

 ظفللا رخآز مه املق ؛(8) واولا يه (ة©»م1 - ؟1©08) ةكرح فصن نيلصتم
 ةحشفلا وه - رطش يقبو - ةمضلا ره - رطش عاضف امهار صنع رطشنا
 ءابظو ءاضقو ءادبو ءاعدو ءامسك ةلئامملا ءامسالا ةيقب كلذكو - ةليوطلا
 : (؟ةازج ةلمز ارمخو

 )١( :تاوصألا مدعو فرصنا ,لاقس هريزيد .د :رظني ص/ا١8.

 ص :ثيدحلا ةغللا ملع ءوض يف ةيئآرفلا تاءارقلا :نيهاش روبصلا دبع د (؟) 21١
 قباسلا ردصملا (؟)

 نم هنأ بسحأو و :لاقف روبصلا دبع .د هيلإ بهذ ام ىلع يميعتلا .د ضرتعا دقو
 هودمملا فلألا نإ ذيج لامتي نأ ةغلابقلا 2

5 



 ةيغصولا تايتاسللا ءوض يف ةيفرصلا ةينبلا ةسارد

 يف فلأ ةدايزب لوقلا ْنأب يآرلا اذه بحاص حرصي رخآ عضوم يفو اذه

 ىلإ ةفاضإلاب -وه ثدح يذلا نأ ىريو ءهل يعاد ال نب

 ةملكلا يف يلوطلا ربنلا ةيوقت ةرورضب رعش قطانلا نأ -زمهلاب عطقملا لا

 .١2)ةزمهلا رينب هاو

 راولا ىلإ رظني هانيأر (11835) طاعقلا) شيلف يرنه. د ىلإ انلقعنا ام اذإو

 عم ناشلا ناك امك_فققولا ةلاح يف ال ةكرحلا ةلاح يف عضوملا اذه يف ءايلاو

 قطن ىنإ عفرلا ةلاح يف يذؤت واولاب يهتدت يتلا ةملكلا نأ دجوو - نيهاش .د

 يتلا ةملكلاو «ةرسكلا عم واولا قطن ىلإ يدؤت رجلا ةلاح ينو ءةّمضلا + واولا

 هركت ةيبرعلا نأ ىلإ راشأو «ةرسكلا + ءايلا قطن ىلإ رجلا يف يّدؤتس ءايلاب

 ؟اهسدج نم تاتوصمب ةئّككشم ءايلاو راولا يه يتلا ةفيعضلا تماوصلاب قطنلا
 راولا قطنت ال امك ()1) ةرسكلا عم ءايلإ الو «(«/ال) ةمضلا عم واولا قطنت الف

 2" )(هنر ةرسكلا عم

 أ عامتجاو (ءارمح)

 .راولا كلذكو ىفوتسم مان تئاص لعنيح فئالا نأ هارن يذنا لب :ةكرح فصن عا

 ؛ةكرح فصن امه لاقيل واولا ترص وحن ذاجف انلوحت مث فئالا قطن ادبن مث نحنف

 ةكرح امهنأ ىلع يانبو وامس ةياهن يف ءابلاو فلألا وأ واولاو فلالا ىلإ هترظنو
 لك برقت يتح ءابلا وأ وأولا انسنتخاو فلألا انسلتخاول ذإ

 ربع امك وأ جودزملا نم ذكنيح نركتو ًادراو هنوف ناكل ةرسكلا وأ ةّمضلا نم امهنم
 هيف ةجودزم

 فمي يذلا جودزملا بكرملا نم ءايلا وأ واولا عم لعم نأ باوصنا نم ىرأ
 10ص 4 ينج نبل دنع ةيجهللاو ةيتوصنا تاسارداو ةكرح فسعن
 89ص ءقباستا ردصملا )١(

 .504 24ص :قباسلا ردصتلا رظتي (1)
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 دوصقلاديع دمحم دوصقل دبع

 :لعاق نيع زمه ريسفت يف لوقلا

 قطن ىلإ يذؤت يواولا فوجألا نم (لعاف) ةغيص نأ شيلف .د ىري
 امهو «ءايلا عم ةرسكلا قطن ىلإ يدؤت يئاينا فوجألا نمو ءواولا عم ةرسكنا

 (لواق ) نم لعافلا مسا حبصي كنذلف «برعلا دنع ةهوركملا روصلا نم
 ةيفرصلا ةيحانلا نم انل رْسفت ةهاركلا هذه نأ ركذو .ًاعئابو ًالئاق ( عياب )و
 .١2)ةزمه ءايلاو واوا لادبإ دنع ةفلاخما نم ةريثك تالاحا

 ريسقتلا نع فلتخي هنكل كلذك ًاّيترص ًاريسفت روبصلا دبع .د هرّسف دقو
 كلذلف «تاكرحلا عباتت يف نمكت ةلكشملا نأ ىري ثيح ؛شيلف همالق يذلا

 يف يه يتلا (422811) لوألا يف تاكرح ثالث عباشت نم قطانلا بره

 لقث نم فيفختلل ةليسو يناثلا عطقملا لوال هربن ناكو (2 8 - اد -ذ1) ةقيقحلا

 .2")عياب يناثلا يف كللذكو تاكرحلا عباتت

 أدب يذلا بكرملا وأ جودزملا يرصنع لصف دق روبصلا دبع .د نأ ظحاليو

 لوقلا ىلإ لصيل - ةرسكلا عم واولا نم لّقمملا جودزملا ينعأ ؛ يناثلا عطفقملا هب

 باهذ ىلإ هّبنت امدنعو :(")يميعتلا .د ركذ امك - يناغلا عطقملا لوأل ربنلاب

 نأ نكميأ :لءاست امهّلحم ةزمهلا لولحو (عياب ) نم ءايلاو ( لواق ) نم واولا
 نم اديار يف عنام الو :باجأو ؟امهيف ةزمهلا لادبإ باب نم اذه نوكي

 ةّقاكب لادبإلا نأل ؛لادبإلا ليبس ىلع ال نكنو هعقوم رخآ عقيل توص فذح

 دّرجم ؛«ضيوعتلا ليبس ىلع لب ؛ةمودعم انه يه ةيتوص ةبارق بلطتي هيناعم

 )١( 47ص «ىحصفلا ةيبرعلا رظني .

 هل ص ؛ةينآرقلا تاءارقلا (؟) .

 .77115 ص ينج نبا دنع ةينإ  ) 5و ةيجهللا تاساردلا رظني
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 .ةيقصولا تايتاسللا ءوض يف ةيفرصلا ةيتبلا ةسارد

 .21)«اهريغ وأ ةلالدلا يف توصلا ةفيظر هيضتقت يذلإ يعقوملا ضيوعتلا

 ةدعاق نم رثكأ عمتج دق هنآ ىلإ ريشأ نأ دوأ اذع يثحب متخأ نأ لبقو

 اهبترن نأ انيلع بجي ةلاحلا هذه يفو ةلتمملا غيصلا ضعب ريسفت يف ةيتوص

 دّهمبي ام دعاوقلا نوب نم كانه نأ ىتممب ؛«' !(ةهعانهو هدف ادهم ابيترت

 ؛ءايشالا ةعيبط هضرفت يقطنم يلسلست بيترت اذهو ىرخأ ةدعاق قيبطتل

 حبصيف ةوسنلا نون ىلإ هدانسإ دنع (لوقي ) لعفلا ًالاثم كلذل برضاسو

 ةيناثلل تدهم ىلوالا دعاوق ثالث هيلع تقّبط دق لعفلا اذهو ؛(َّنْأْعُي)
 بلقلا ةدعاق اهيلع قلطن نأ نكمي ىلوألا ةدعاقلاف ؛ةثلاثلل تدّهم ةيناغلاو

 ههبشو (ةمضلا ) ريصقلا تّوصملا نيب  ةلعلا هبشو ةلعلا نيب يناكملا

 :يلاتلا ليلحتلا اهحّضوي امك ؛(واولا)

 هوس امهر ن لوس ق -ّئه<س نب هو مسا هق) حن لو ق -ّئ

 )١( ص :ةينآرقلا تاءارقلا 88 .
 فنألاو ءابلاو واولاو ةزمهلا نيب ًاضيآ ةدوجوم ةيتوصلا ةبارقثا

 رأ فلألا ىلإ ةزمهلا نم لّوحتلا يبرعلا فل" دقف» : هلوفب اهرّسفو ؛ةينهذ ةبارق اهنكنو

 ةزمهلا ققحي يذلا يبرعلا فلأو ءسأرو نمؤمو رعب وحت ليهست يف ءابلا وأ وارلا

 لهسي يذلا فلأ امك وه هزمهي يذلا عضرملا يف فلألاو ءابلاو واولا توص خامس

 ةزمهتا نيب يبرعلا دنع ةينهذنا تاقالعلا نم عون نّوكتف ؛نهعضاوم يف ةزمهلا عامس

 ةيظفل ةررص هدنع تنوكت املق ؛لّهسي نم مأ زمهي نمم ناكأ ءاوس ثاوصألا هذهو

 فرحب اهناكم يتاي نأ هماما ناك ةروسكللا ءايلا وأ ةروسكملا واونا يه ةهوركم

 ظبترملا تماسلا ناكر ةغيصلا لالتخاو فذحلا ىثإ يذؤي انهاه فلالا نال ؟تماص

 «اهيثإ لقتناف زمهلا ره ضعب عضوم يف اهضعب لولح يف ءايلاو واولاب هنهذ يف
 * ص ءةيتوصلاو ةيجهللا تاساردلا

 .١15ص ؛ةيبرعلا ةغللا ىلع ةيترصلا دعارقلا قيبطت بيترت :هدبع دواد .د :رظني (؟)
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 دوصقا ادبع محم دوصقمادبع

 ةدعاقلا هذه يف ههبشو ريصقلا توُصملا نيب يناكم بلق ثدح ثيح

 ةمضلا ىلإ ةيتماصلا هبش واولا اهيف تلّوحت يتلا ةيناثلا ةدعاقلل تدم يتلا

 وسل امور نل د قد ىو هوسماعقل - ن لو

 ريصقتب ةصاخ يهو ةئلاث ةدعاق قيبطتلا تدم هذه ةلثامملا ةدعاقو

 اعلا ليلحتلا نم حضتي امك ليوطلا تّوصملا

 ( ةواهق) حن ل فئه( ةوانالا 830 ن ل فاى

 تقيط (ت) لعافلا ءات ىلإ ًاددسم ( ماقأ ) لعفلا ءرخآ لاثمب اذه حضوتو
 ةليوطلا ةلعلا ريصقت ةيناشلاو «واولا فذح :امهالوأ ناتيتوص نات دعاق

 :يلاتلا ليلحتلا نم حضتي امك( فلآلا)

 .(4وةة 20 (ان) - تا 0 (هو»ع هسا تمحو قلل

 (4و 2 8 غان) - تمد قا < هود (8) 51ا0) تو ىف

 ىلع قيبطتلل ةحلاص ىرخأ ةدعاق قيبطت نود لوحي ةدعاف وكي دقو
 (9 28 218 هله :م - و ن- ى) موني هلصاف ( ماني ) لعفلا كلذ لاغمو :هلاغم

 كثالذ لاحف ( نيريصق نيئّوصم ) نيلثم نيتلع نيب ة
 لبق ةعقاو حبصن اهنال لعفلا ءاف ةكرح فذح ةدعاق يه ىرخأ ةدعاق قيبطت نود

 : كلذ ليلحتو .ىرخأ ةريصق ةّلع
 0 هم 32: ند ىدسزل وهم (8)ة18:مد ور ند ي)

 ىلإ كلذ ىَدال لعفلا ءاف ةكرح فذحب ةّصاخلا ىرخألا ةدعاقلا انقبط وو

 :ىلوألا ةدعاقلا قيبطت تود لوحت يتلإ ةروصلا هذه ىلع نوكت نأ

 ون همس سل مون 00

 فلي



 ةيفصولا تايتاسالا ءرض يف ةيفرصلا ةينبلا ةسارد

 ثدحي يذلاف ؛(لَجَوَي ) :هلصأو (لَجْوي )وحن يف اذه سكع ثدحيو
 يف امك نيلثم نيتلع نيب ةعقاو حبصت مل اهنإ ثيح «واولا ةكرح فذح وه
 :يلاتلا انحيضوت

 0 ة» عدا: لد جود ىر < نة ةع219:ل- جوت ىد

 اهقيبطت لاحل ريصقلا توُصملا ليوطت ةدعاق يهو ةيناثلا ةدعاقلا انقبط ولو
 :ىلوالا ةدعاقلا قيبطت نود

 0( هم عقلن لد جات ىدسر هع هعمل نلت ج يرد ىر
 . برعلا تاغل ىدحإ يف درو دق (لجاي ) هذه هتروصب هنأ ةظحالم عم
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 ةمتاخلا





 دوصقل اديع دمحم دوصقلادبع

 هقلخ ريخ ىلع مالسلاو ةالصلاو «تاحلاصلا متت هتمعتب يذلا هلل دمحلا

 ىلإ ناسحإب مهل نيعباتلاوءنيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو هللا دبع نب دمحم
 :دعيو «نيدلا موي

 ليلحتو ضرع امهلّوأ ؛نينثا نيفحب ةصالخ ناك يذلا باتكلا اذه ّمت دقف
 - يفصرلا جهنملا وهو - ثيدحلا يوغللا سردلا جهانم دحأل ةشقانمو
 هبعلت يذلا رودلا نايبو ةصاخب مهنم برعلاو ةماعب نييفصولا نع ثيدحو
 ةلواحم يناثلا ثحبلاو . يبرعلا فرصلا اياضق ريسفت يف ةيفصولا تايناسللا

 هاياضق ريسفت يف تاوصألا ملع رود نع اهيف انث دحت لالعإلا باب يف ةيقيبطت

 ءرض يف ةيفرصلا ةينبلا ةسارد )ب باتكلل تنودع دقو «يفصو روظنم نم
 . (ةيفصرلا تايناسللا

 ةعطوت اهقبست باوبأ ةثالث يف نوكي نأ باتكلا ةعيبط تضقا دقو

 :يلاتلا وحنلا ىلع كلذو :ةمتاخ اهوفقتو

 ينو .اهرّوطتو اهتاشنو اهتعيبط : ةماعلا تايناسللا نع اتثدحت ةكطوتلا يف

 هيفو .هرّوطتو هتأشنو هععيبط :يفصولا هاجتالا نع انثدحت لوألا بابلا

 -. اهتاشن - اهتعيبط ) ةيغصولا تايناسللا نع هيف انثدمت لوالا لصفلا ؛نالصف

 جهنملا روهظو برعلا نييفصولا نع انثّدمت يناثلا لصفلا يفو ؛(اهرّوطت
 ةيبرعلا يف يفصولا روظنم نم يفرصلا سردلا نع انثّدحت يناثلا بابلا يفو

 سردلا ةعيبط نع لوألا لصفلا يف انثدحت ؛لوصف ةعبرآ هيفو . يفصو

 نازيم يف يبرعلا فرصلا نع انثدحت يناثلا لصفلا يفو ء.ثيدحلا يفرصلا

 جهنملا ءوض يف يبرعلا مالكلا ماسقأ نع انثّد ثلاثلا لصفلا يفو ؛نييفصولا

 اياضق نم ددع نم مهفقومو نييفصولا نع انثدحت عبارلا لصفلا يفو «يفصولا

 ل



 ةيقصولا تايتاسللا ءوض يف ةيفرصلا ةينيلا ةساردا

 نم تاوصالا ملعو فرصلا نع انثّدحت ثلاغلا بابلا يفو . يبرعلا فرسعلا

 ملعب يفرصلا سردلا ةقالع نع لوألا لصفلا :نالصف هبفو ؛!يفصو روظنم

 يناثلا لصفلا يفو ؛ةيفصولا تايناسنلا ءاملع رظن ةهجو نم تاوصألا

 ةيبرعلا يف لالعإلا اياضق ريسفت يف تاوصالا ملع رود نّيبت ةيقيبطت ةلواحم

 . يفصرلا جهنملا ءوض يف
 سردلاو دلاخلا يبرعلا يوغللا اتثارت نيب طبرلا ةرورض باتكلا دكا دقو

 ره دافأ امك ثيدحلا سردلا تايطعم نم ةدافإلا ةرورض عم ثيدحلا يرغللا

 نم ةدافإلا ةرورض كلذك و :ةفلتخلا هلحارم ربع يوغللا انئارت تايطعم نم
 تاوصالا ةسارد ّنأو «يبرعلا فرصنا اياضق ةسارد يف تاوصالا ملع تايطعم

 ًاضيأ دكاو ؛ةيمجعملاو ةيوحنلاو ةيفرصلا تاساردتل ةيساسالا ةدعاقلا ربتعت

 نوب نراقي مث ًألوا هنم قلطني نأ ريدج دئاخلا يبرعلا يوغللا انثارت نأ

 .ثيدحلا سردتا تايطمعمو هتايطعم

 يف برعلا نيثحابلا مامتها نأ وهو مامتهالاب ًاريدج ًارمآ باتكلا زربأو

 ًادودحم لاز ام ثيدحلا يوغللا ركفلاو يبرعلا يوغللا انثارت نوب طبرلا لاجم

 ةدافإ تالواحم نأ كلذك زربأو .مامعهالا نم ديزم ىلإ ةجاحب وهو أدج

 ةيرظن اهلمجم يف تلاز ام تاوصألا ملع تايطعم نم يبرعلا يفرصلا سردلا

 اهيلإ انرشأ يتلا ةداجلا تالواحملا ضعب ءانشتساب قيبطتلا زّيح دعب لخدت ملو

 .باتكلا اذه نم اهعضوم يف

 اهيف حمل ادتضهن علطم يف ترهظ تالواحم ةمث نأ ىلإ باتكلا راشا دقو

 لامعا يف تحل يتلا ةيفصولا كلت نم حضوأ ةروصب ةيفصولا نم ءيش

 تراشاو «ةيوفع ةّيفصو تّلظ كلذ عم اهّنأ ريغ ؛ىمادقلا ةيبرعلا ءاملع ضعب
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 دوصقلادبع دمحم دوصقلا دع

 جهنملا روهشل تدهم اهجراخو رصم يف ةيبرع تالواحم روهظ ىلإ كلذك
 . ةيبرعلا يف يفصولا

 ًاحضاو اهيف فالخلا زرب يتلا ةيفرصلا اياضقلا نم ًاددع باتكلا لوانن دقو

 فدهب ةئيدنلا ةيفصرلا تايناسللا ءاملعو ىمادقلا ةيبرعلا ءاملع نيب يلج

 , فالتخالاو قافتالا هجوأ نم امهتيب امو نيريكفتلا ةعيبط ىلع فّرعتلا

 :اهتيب نم ةريثك جئاتن ىلإ صلخو

 ءهاياضق ريسفت يف تاوصألا ملع ةترعم ىلإ ةّحلم ةجاحب فرصلا ملع نأ -

 رصقلاو دملاو ليهستلاو زمهلاو لادبإلاو لالعإلا اياضق صاخ هجو ىلعو
 ةينقتلاو ةّقدخلا بلطو ةفلاحتاو ةلثامملاو ماغدإلاو ةدايزلاو فدحلاو

 اًرج ملهو ...عمجملاو
 لقت ال يبرعلا يفرصلا سردلل ةيفصولا ةاعد اههجوي يتلا تاداقعنالا نأ -

 مهتاسارد يف برعلا نويفرصلا هلذب يذلا رابجلا دهجلا نم الو هتميق نم
 لازت ال يبرعلا فرصلا ةسارد يف برعنا ءاملعلا ةداجإ نأو ؛ةيفيرصتلا

 فالتخا ىلع مئاعلا نادلب فلتخم يف نييوغللا باجعإ ذوحتست

 .نيذاجلا نيثحابلا ضعب كلذ ىلإ راشأ امك« مهبراشم

 ءاملع هيلع جرد يذنا يثالشلا ميسقتلا نوضفري نييفصولا نأ عم هنأ -

 انرشأ يتلا ةديدجلا مهتاميسقتب هنع نوضيعتسيو ةملكلل ىمادقلا ةيبرعلا

 دق ءامدقلل يثالثلا ميسقتلا اذه نأ :إ - باتككلا نم اهعضوم ين اهيلإ

 هلوح ترادو اهبعشتو اهفالتخا ىلع ةثيدحلا تاساردلا عيمج هنم تقلطتا

 نمكت انه مهتالواحم نأ ريغ ؛ماعلا اهرهوجو اهنومضم يف هنع جرخت ملو

 . باتكلا نم هعضوم يف كنذ ىلإ انرشأ امك لمجملا ليصفت يف
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 .ةيقصولا تايتاسللا ءوض يف ةيقرصلا ةينبلا ةسارد

 هيلع يه ام ىلع ةملكلا نزوت نأ يفرصلا نازيملا يف نييفصولا جهتم نم -

 !! ءوجلنا وأ لصأ ضارتفا نود يلامعتسالا عقاولا يف

 :؛يقاقتشالا لصالا ناشب ءامدقلا برعلا هاري ام ةيفصولا تايناسللا ضفرت -

 امك - لعفلا الو لصألا وه - نويرصبتا ىري امك  مهدنع ردصملا الق

 لك نع ةيراعلا ةيثالثلا ةداملا مهدنع قاقتشالا لصأ امنإو  نويفوكلا ىري

 ثيدحلا ةغنلا ملع نإ ليقو .اهمالو اهنيعو ةملكلا ءاف يف ةلّثمتملا ىنعم

 شالا لصأل هذه هترظن يف رّئاحم

 يراصنالا خيشلا ذاتسأ (ه45١١ ت) يرئاحلا فيرش دمحم يلوصألا

 ةداملا نأو تاقتشملا رئاسك ًاقتشم لعفتاو ردصملا نم ًالك ربتعا نم لّْوأ

 أو :نويلوصالا هيلإ بهذ امب قا

 خيشلا هذيمنت هبعك ام ىلإ ًادانتسا ًاعيمج تاقتشملا لصأ يه ةيرغللا

 دق قتشملا ْنِإ١ :هلوق وهو (1 ق /لوصألا طباوض ) يف ينيوزقلا ميهاربإ

 هيف لخديو . ظافلالا نم ذخأم هل ناك نأب رخآ ءيش نم ذخا ام ىلع قلطب

 بار ض) يه ةدام ًاضيا اهل ّنِإف ؛رداصملاو لب تاقتشملاو لاعفالا لك

 لاعفألا ّنأ بير الو .يناثلا نوكسو لوالا حتف يه ةكيهو «بيترعلاب ًالثم

 يتلا ردصملا ةدام يه تاقتشملا ةدام لب . . .رداصملا اهذاوم سيئ تاقتشملاو

 ين الإ جراخلا يف دجوت ال ةدام او ءتاقعشملا نم ًاضيأ ردصملاف ءاهيلإ انرشأ

 ًارغؤم عاش يذلا وه اذه يرئاحلا يأرو .0 تائيهنا كلت نم ةدحاو نمض

 2١ )ههريغو يقارعلاو ينثانلاو دنوخآلاك نيرخاتملا نييلوصالا نم ددع نيب

 نييوحتنا بتك يف هروطتو يفرصنا قاقتشالا موهقم» ب موسوملا اشحب رظني )١(

 42-188 رع «نييئرصألاو



 دوصقللادبع دمحم دوصقلاديع

 ثيدحلا ةغلئا ملع نأ تاقتشملا لصأب قلعتي امي يدل حّجرعي قىذدلاث

 لهنم نم اولهت دق - ةقياسلا ةرقفلا يف مهيلإ راشم ا -. نييلوصألا يرخاتمو
 علا فوسليف تارف بذع

 ليلخا ءارآ نم دافأ يذناو ةثيدحلا ةيرغللا تاساردنا نم ريثكل ًادئار

 هامسا يذلا بابا يف يملعلا اهانعمب قامتشالا ةركف ىلإ هّبنو يديهارفلا

 قحب دعي يذلا ينج نب نامقع حتفلا

 ذدخأت ناك د :لاق نيح ( ١74 /15) صئاصخلا هباتك يف ريغصلا قاقتشالا

 لوصالا نم ًالصأ

 ءملس: وحن ؛هفرصت يف ةمالسلا ىنعم ذخات كنِإف (م ل س) بيكرتك

 اذإ بابلا ةيقب كلذ ىلعو ...ةمالسلا «ىمئس نامنس «مئاس ؛ملسب

 ,200وهعلوات

 تاواولا امهلوأ ؟تاءامئاو تاواولا نم نيعون نيب انقّرف ينوصنا ليلحتلا يف -

 امهيلع انقلطأ يتلاو امهسنج نم نيتكرح ةباثمب يه يتلا ةيذملا تاءايلاو

 عونلاو . ( يمري - ومسي - عيبي - لوقي ) وحن يف هةليوطلا تاتّوصملا)
 نالكشمعتو تماوصلا نم ًادعن يتلا ةيّدملا ريغ تاءابلاو تاواولا : يناشلا

 زئالا لعفب

 . ( رساي - نيع - تيب

 نم لاحب (ه00500880) ًاتماص تسيل يتوصفرصنا ليلحتلا يف فلألا -

 يف امك ًافرط وأ (عاي - لاق ) وحن يف امك ًاطسو تناك ءاوس ؛لاوحألا

 ؛هيئابمو هغيص تفلتخا نإو هيئاعم نيب عمجتف هار

 - دعاو - فقاو - بون - ٍموّي ) وحن يف نيريصق نيتوصم

 لداعي ليوط (008) تّرصم لب ( ىشخي - ىضري - ىعسي ) وحن

 «نييلوصألاو نييوحننا بتك يف هروطتو يفرصلا :الا موهقم : فّلؤملل رظني )١(

 1س طال



 .ةيفصولا تايناسللا ءوض يف ةيقرصلا ةينبلا ةسارد

 ال (لاف) عابو لاق :نزوف كلذ ىلعو .(ةحتفلا ) ريصقلا هتّوصم فعض

 (لعفي ) ال (ىعفي ) ىضري و ىعسي :نزوو «(لعف)
 ةثالثلا هذه ْنأل ؛(ءايلا  واولا - فئألا) ةيدملا ةلعلا تاوصأ لبق تاكرح

 هوجو را

 (88- انال - 1[) ةيلاعلا زومرلاب اهل زمرُيو افورح تسيلو ةليوط تاكرح

 نم اهنكلو ةبّدملا ةلعلا تاوصا نم تسيل ثيدحلا سردلا يف ةزمسهلا

 توص ةزمهلاف ؛اهنيبو اهئيب ةقالع دجوت الو (©085088215) تماوصلا

 جرخت ةروهجم ةيقالطنا تاوصأ دملا تاوصأو ءسومهم يراجفنا يرجتح

 ةاهللاو قلخلاو ةرجتحلا نع ًاديعب مفلا ةقطنم نم
 -واولا - فئالا) ةيّددملا ةلعلا تاوصأ ىنإ رظنلا ةثيدحلا تايناسللا ضفرت -

 اهنا ىلع اهيلإ رظنت اهنكلو (60850306) تمارص اهّنأ ىلع (ءايلإ

 - ةحئفلا ) ةريصقلا اهتاتوصم نيبو اهنيب سيلو ؛ةليوط (08615) تاترصم

 اهترظن يف اهنأ انتبثأ دقو . ةينمزلا ةدملا لوط يف الإ قرف ( ةرسكلا - ةمضلا

 سيئرلا خيشلاو (ه1 تا) ينج نب نامشع حتفلا وبأ هآر امب ةرثاتم هذه

 هذه يف ةدايرلا نا ًاضيأ ثأو .(ه4758 تا) انيس نب نيسمحلا يلع وبا

 . ثيدحلا ملعلل ال ينج نبال ًاضيا ةيضقا

 نم وحنب هدعب ثيدحلا ملعلا اهكردأ يتلا رومالا نم ديدعلا ينج نبا كردأ -

 نطن يتلا اياضقلا نم ريثك يف ةمساح ةرهاب جئاتن ىلإ صلخو ماع فلأ

 لضفو ةدايرلاو قوفتلاب اهيف اهل دهش يتلاو ًارْخؤم ثيدحلا ملعلا اهينإ
 هتافلؤمو هئارآ ةسارد ىلع تايناسنلا ءاملع نم ريثك فكع كلذن ؛قيسلا

 تافلؤملا كلت يف نوثحبي اوحارف هتدايرو هلضف ىلإ مهتم نوريثكلا هّبدتو

 حرص يف ةيساسألا تانبللا تناك يتلا هتازجنم ىلع فوقولا ةيغب



 دوصقملادبع دمحم دوصقادبعا

 كلت نمو ءفيرصتناو تاوصالا يلاجم يف ةصاخيو ةئيدخلا تايناسللا

 ناشب هتيؤر ثيدحلا ملعلا اهاتينو قيسلا لضف اهيف هل ناك يتلا ءارآلا

 نيب قرفلا ّنأو ةليوطلل ضاعبأ ةريصقلا ناو ةليوطلاو ةريصقلا تاكرحلا

 تاكرحلل هفصو كلذكو .بسحف ةيمكلا يف ًاقرف هنوك زواجتي ال نيعونلا
 .هل اهفصو يف ةتيدحلا تاساردلا هنع جرخت من ًاقيقد ًاقصو ةليوطلا

 لبق ةيبرعلا ءاملع ضعب دنع المعتسإ ( تّوصم )و ( تماص ) ناحلطصلملا

 نبا امهلمعتسا ثيح ؛ماع فلأ نم رثكاب ثيدحلا منعلا امهلمعتسي نأ

 يف (ه458 ت) انيس نبا مث (صئاصنلا) هباتك يف (ه47# تال ينج

 حرش ) يف زوقنكيد يدلا سمش مث (فورحلا ثودح بابس() هتلاسر

 .( جاورألا حارم
 ديدعلا ةجلاعم يف ًاريبك ًارود عطقملل نأ ةثيدحلا ةيفصولا تاساردلا ثزربأ

 تاريغتلا نم ريثك ريسفتو «لالعإلا باب يف ةيفرصلا اياضقلا نم
 (لق) نأ نوري مهف كلذلو («0ماهمطمهعصتع كلقح#ع5) ةيتوصفرصلا

 درت نأ عاطتسملا نم نكي ملورمالا ةيادب ذنم ةروصلا هذه ىلع تءاج

 ظطبتري رهاظ يتوص ببسن ينعفلا قطنلا يف (لوق ) ةيناشلا ةروصلاب
 وهو (ص + ح ح + ص ىحصفلا ةيبرعلا يف يمطقملا بيكرتلا صاوخي
 ةكرحلا نوكت ناو ,فقولا ةئاح :نوتلاح يف الإ ةيبرعلا يف عنتمم بيكرت

 نوريو ( ةّباد )و ( ةباش ) وحن ءةملكلا لصأ نم نيمغدم نيلثمب ةوثتم ةليوط

 همعدي ال ضارتفا درجم ةيبرعلا ءاملع ىري امك - ضرتفم لصأ ريدقت نأ

 ًاريسفت اذه لثم رّسفي نأ ةرورض نوريو .ةَقيقحلا نم هل ىاسأ الو ليلد

 فوجألا عراضملا لعفلا عم لاخلا ره امك يفصونا جهنم اب ًايعطقم ًاينرص



 ةيفصولا تايتفسللا ءوض يف ةيفرصلا ةيثيلا ةسارد

 هتساردو عطقملاب اومتهي مل ىمادقلا انءاملع اندجو انتأ نيح يف . موزجملا

 . يفرصلا ليلحتلا يف هرثأ نايبو

 - عسا) وحن رمالا لعف نأ ةفيدحلا تايناسللا ءاملع نم نويفصولا ىري -

 اينبم سيلو (ريصق تّوصم ) ةريصق ةكرح فذح ىلع ينبم (مرأ - عدا

 ينبم هنأ يأ - ىمادقلا ةيبرعلا ءاملع ىري امك  ةلعلا فرح فذح ىنع

 عراضملا لعفلا هلثمو :(ليوطلا تّوصملا) ةليوطلا ةكرحلا ريصقت ىلع

 مل ءعسي مل) :رحن يف (ريصقلا تّوصملا) ةريصقلا ةكرلا فذحب موزجما

 . ( مري مل ءعدب
 «قيفوتلا هللابو »



 عجارملاو رداصملا





 دوصقلا دبع دمعم دوصقلا دبع

 الا :ةيرصملا ردجمن الا ةبتكم :ةيوغللا تاوصالا -

 ماو

 ررعلا تاملكتا يف ةبنبلا روطت -

 يريمألا عباطملا نوئشل ةماعل! ةئيهنا

 ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم :ةيتوصلا تاساردلا يف برعلا ءاملعلا دوهج -
 .م1555 :ةيريمألا عباطملا نوئشل ةماعلا ةكيهلا ١: 08ج ؛ةرهاقلاب

 ةماعلا ةقيهلأ :١١ج ؛ةرهاقلاب ةيبرعتا ةغللا عمجم ةلجم : تاكرحلا هبشت فورح -

 .م15/228 الط ءةرهاقلا ,ةيرصملا ولجتألا ةبتكم: ةغللا رارسأ نم

 .م1988 ريرحتلا ةعبطم :١٠ج ؛يرهاقلا عمجملا ةلجم : ةغللا يف ثاوصألا يحو
 :دلانور ناوليإ

 :قشمد ةعماج ةعبطم ؛مساقلا نيدلا ردب .د ةمجرت : تايناسللا ىلإ لخدم .-
 ىلقملا مهل

 ا 17 «تيوكلا «ةيناسنإلا مولعدلا

 .ماخ55 ,دادغب ؛فراعلا ةعيطم : لوألا مسقلا :ةفلنا يف تارضاحم -

 :هللا دبع حابص .د :لضفاب

 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب لادبإلاو لالعإلا -
 ماهل

 مها غ1 اطلع

 ند



 .ةيفصولا تاينلسللا موض يف ةيذرصنا ةينبلا ةساردا

 :ويرام :ياب

 ؛ةرهاقلا بتكلا مئاع ءرمع را دمحأ .د قيلعتو ةمجرت «ةغللا ملع سما

 .ماخخمل (هز 419 ملط

 :نسردب
 .م١9151١ :دراقراه ةمماج ةعيطم :رشع عساتلا نرقلا يف ةغللا مدع -

 :ميهاربإ لامك.د ؛يردب

 ,ها 404 لاط :عيزوتلاو رشتلل ةيمأ راد «يبرعلا وحنلا يف نمزلا -

 :رسارتشجرب

 م914١ ؛ةيرصملا ةعماجلا يف اهاقلأ تارضاحم: ةيبرعلا ةغلل يتوحنلا روطتلا -

 ١! دبع ناضمر .داهعمج

 ماقثو مهل

 :لامك.د :رشب

 255ج ؛يرهاقلا ةبيرعلا ةغللا عمجم ةلجم :ةيبرعلا ةغللا يف فلآلا -

 ملة تال اها مول

 طق

 تا. د «ةرهاقلا ؛عيزرتلاو رشنلاو ةعابطلل بيرغ راد : ةغللا ملع يف تاسارد -

 م918١ ط ,فراعملا راد : تاوصألا - ماعلا ةغللا ملع -

 ناضمر ؛؟ 58ج «ةرهاقلاب ةيبرعلا ةغنلا عمجم ةلجم : فرصلا ملع موهفم -

 ,م1555 ربمفون /ه145

 :ىفطصم نيدلا حالص.د ؛ركب

 ؛تيوككلا ؛حابصلا حارج يلع ةسسؤم :ميركلا نآرقلا لالخ نم يفصولا وحنلا -

 تاق

 :ماسح .د :يواستهبلا

 ثيدحلا يوغللا ثحبلا تايرظنو برعلا دنع يوغللا ريكفتلا نيب طيرلا ةيمها -

 .م19514 /ه١ 4١4 ءةرهاقلا ةيبرعلا ةقاقثلا ةيتكم



 دوصقللاديع دمحم دوصقماديع

 :ناج :ةيجايب

 .م1585 «توريب ؛ىربوأ فراغ ةنمجرت + ةيويقبلا-

 :موعن .يكسموشت

 د ةمجرت :ةيوحنلا ىنبلا -

 ارعلا ,دادغب :ةماعل' ةيفاقثلا نوؤشلا راد مالعإلاو ةفاقثلا
 ةرازو ؛ةطشاملا ديجم ةعجارم ؛زيزع فسوي ليئو

 م1241 ءاط قفا

 .م1988 :دادغب رقاب داوج ىضترم ةمجرت :ةيوحنلا ةيرظنلا رهاظم -

 رأد :حيتف دمحم .د ةمجرت :اهمادختساو اهلوصأو اهتعيبط ةيرغلنا ةفرعملا --
 م1998 عا 41 ءااط ؛يبرعلا ركفنا

 دهللا ةمعن :يرئازجلا
 .ه1174.6 :زيربن ءرجح عبط : ةيئايضنا دئاوفلا ىلع يرئازحلا ةيشاح -

 :ىفطصم .د .نيدلا لامج

 ةلسلس قارعلا مالعإلاو ةفاقثلا ةرازو تاروشنم :نييلوسألا دنع يوحدلا ثحبلا -

 م٠192 :رشنلل ديشرلا راد :( 5583 تاس'رد
 :نيدلا ملع .د :يدنجلا

 ةيبرعلا ةخللا عمجم ةلجم : يفرصلا يتوصلا بتاجلا نم

 'ودشل ةماعلا ةديهلا : ١4ج «ةرهاقلاب

 ما عالال

 :(هأؤ؟ ت) نامثع حتفلا وبأ .ينج نبا

 .م0٠155 ءقشمد : يكرلملا فيرصتلا -

 .3 «توريب ؛ةيملعلا ةيتكملا :راجنلا يلع دمحم خيشلا صئاصخلا -

 بقاعملاو بفاعتلا -

 ه١ 51 :ةدعقلا وذ ؛ةيريمألا عباطملا

 «قشمد ملقلا راد ءاط :يوادنه نسح .د قيقحت :بارعإلا ةعانص رس -

 ملقحم

 هللا دبعو ىفطصم ميهنربإ قيقحت : فصتملا -
 ماككل ممل

 ءرصم « يبيلحلا ةعسطم ٠



 ةيفصولا تايناسللا ءوض يق ةيقرصلا ةيتبلا ةسارد

 :يمهف دومحم .د .يزاجحا
 ةيبرعلا ةغفلاو تايناسللا ةودن «ةرصاعملا رصم يف ةيوغنلا

 م1917 «تيوكلا ؛تاعوبطملا ةئاكو :رشانلا : ةيبرعلا ةغللا منع -

 «ةرهاقلا ءرشنلاو ةعابطلل بيرغ راد :ةرصاعملا جهانملاو ثارتلا نيب ةغللا ملمع -
 .ملققم
 .م1 810/6 :؟5ط ةرهاقلاب ةفاقثلا راد : ةقللا ملع ىلإ لخ دم

 :يىفطصم .د :تاكرح

 مها41 1 «توريب ؛ةيرصعلا ةبتكملا :ايجولونوفناو تايتوصلا -

 .مدكحم
 ءا١ط :توريب ,ةيرصعلا ةبئتكملا : ةيبرعل! اياضقو ةماعلا ثايناسللا -

 ماوخو هل

 :مامت .د :ناتمح

 زكرم ؛ةيبرعلا ةغللاو تابئاسنلا ةودن لاغشأ ءاّيتسلا ةيبرعلا ةغللا فصو ةداعإ -.
 .م1921 ءستوت «تاساردلا

 ال غ «لهانم ا ةلجم :قيبطتلاو ةيرظنلا نيب وحنلا ميلعت -

 /ها١ 145١ ؛!ط ,ةعابطلاو عيزرتلاو رشنتل بتكلا مناع :ةيوحنلا ةصالخلا -

 ملل

 . ةيفصوناو ةيرايعملا نيب ةغدلا -
 . م1518 :58ط ؛باتكلن ةماعلا ةيرصملا ةعيهلا :اهاتبمو اهانعم ةيبرعتا ةغلئا -

 :ةيبرعلا ةغنلا دهعم ةلجم ؛ةيبرعلاب نيفطانلا ريغل تاوصألا ميلعت تالكشم -

 .ما 584 راهإ 404 "ع ,ةمركملا ةكم ىرقلا مأ ةعماج

 ةرهاقلاب ةلاسرلا ةعبطم ؛ةبرصملا ولجنألا ةيتكم رشانلا :ةغللا يف ثحبلا جهانم -

 .ما 31/9 راهز ؛. ٠ ؛برغملا .ءاضيبلا

 ع



 دوصقمادبع دمحم دوصقلادبع

 :نيدلا حالص .د ؛نيسح
 04 ع«ضايرلا ءلصيقلا ةلجم :برعتا دنع اهروذجو ةئيدحلا ةيوغللا تاساردلا -

 ما 9485 فس

 :عطاس ؛يرصحلا

 م1498 ءااط ,نييالملا راد «توريب «بدالاو ةغللا يف ثيداحأو ء
 :ىولس .د ولخ
 وريب «س'ر ةبتكم ءاهفورحو ةيبرعنا تاوصأ -
 :دمحم .د :ةسامح

 ملكك

 نيب ةيبرعلا يف لادبإلاو لالعإلا ةرهاظ - ءامدقلا
 ةجحلا وذ «ةيريمألا عباطملا نوكشل ةماعلا ةئيهلا : 40ج «ةرهاقلا ,ةيبرعلا
 ماو. ريمقول /ه 6

 :داشر دمحم .د ؛يوازمحلا

 «رشنلل ةبسنوتلا رادلا ء1ط «ةيبرعلا ةغلئا يف ةتيدحلا ةيوغلنا تاحلطصملا -

 ماقال

 :سنوت ؛ةيبرعلا ةغللاو تايئاسللا ةودن :ةيوغللا تاحلطصملا عضو لكاشم -

 .ماقمل

 :دمحأ .د ومحلا

 .ما1ة89 ريمسيد 5ع.” ١م ركفلا م !اع ةلجم :لالعإلا يف ةينسلا ةلواحم -

 :دمحم .د:شانحلا

 ءاط ءايبل :ةثيدحلا داشرلا راد :ىلوألا ! :تايئاسللا يف ةيوينبنا -

 مام لمت ل
 :فياث د ءامرخا



 عرف :باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا :ةيمجعم ةيوغن ةسارد :ةملكلا -

 م976١. .ةيردنكسإلا
 :يصزراوخلا

 .ه1 541 «ةرهاقلا مولعلا حيئافم -

 :يلع دمحم .د ؛يلوخلا
 راد «ةيرغللا تاوصالا -

 .م19494 :عيزوتلاو رشنلن حالفلا راد رشانلا :تارصألا مجعم .-

 :دمح هللا دبع .د ؛ليادلا

 .م٠.155 ءندرألا حالفلا

 .م1931/ راها 411 ١ ؛ضايرلا ,ةيفرص ةسارد :ميركلا نآرقلا يف قتشملا فصولا -

 هرضعج . د ؛بابلا كدا
 «بيرعتلا قيسدت بتككم ؛يبرعلا ناسللا ةلجم : ةيبرعلا يف تئاوصلاو تماوصلا -

 ماو /ه) 4١7 19١م ,برغملا ءطابرلا

 :ةفيلخ دمحم .د ؛عاتدلا

 م151١: ستوي راق ةعماج تاروشتم :مس.عملاو وحنلا يجهنم يف فرصلا رود -
 :دمحأ نيدلا سمش :زوقنكيد

 م519١ ءةرهاقلا «يبلحلا ةعبط «حاورألا حرم حرش -

 :هديع .د :يحجارلا

 م1584 /ها 4.4 ,نانبل توربب ؛ةيبرعلا ةضهنلا راد : يفرصلا قيبطتلا -

 «توريب هرشنلاو ةعابطلل ةيبرعلا ةضهنلا راد «ثيدحلا سردلاو يبرعلا وحنلا -
 .ماكوت

 :(هت45 ت) نسحلا نب دمحم ؛:يضرلا

 راد ؛هقيفرو ديمحلا دبع نيدلا يحم دمحم قيقحت : بجاحلا نبا ةيفاش حرش -
 ةالد مها 594ه :؛توريب ؛ةيملعلا بتكلا

 نا



 دوصقلادبع دمحم دوصقلا دبع

 :مساقردب :يعافرلا
 :ىتج نبا دنع تاينوصلا -

 فزاؤ 4 لاوش / بحر
 4 4س 1-2١05 8ع :قشمد . يبرعلا ثا

 يدلا يحم .د .ناضمر
 .ت .د ءنامع ءةثيدحلا ةئاسرلا ةبتكم :ةيبرعلا تايتوص يف -

 هروتكد .ميهاربإ ايركز
 . تا. د :ةرهاقلا :ةعابطلل رصم راد :

 :لاشيم .د ءايركز
 م581١ كاط ,مالعألاو ٌئدابملا ءماعلا ةغللا مدع :ةيدسنالا -

 م986١ «ترريب ءالط ةغللا ميلعتو ةينسلألا ةبرظنلا يف ثحابم -

 :حاتفلا دبع .د ؛نيزلا

 ةيعماجلا ةسسؤملا :ةينسلال ةآرم يف ةيوغل تامسق ةثادحلاو ةلاصألا نيب -
 :وشلاو رشعلاو تاساردلل

 :ىفطصم لضاف .د ؛يقاسلا
 ها 81 ةرهاقلاب يمئاخلا : ةفيظولاو لككشلا ثيح نم يبرعلا مالكلا ماسقأ -

 .ماؤؤو مهلا ع1 5 ؛توريب ءعيز

 مل قرلال
 :يرفج .نوسماس

 دمحم .ذ ةمجرت ؛روطتلا قباستلا تايناسللا سرادم -

 .ها 4119 :ضايرلا ؛دوعس كلما

 :دومحم . د :نارعسلا

 راد : يبرعلا ئراقلل ةمدقم ةغللا مدع -

 ملفك

 :هريزيد .د ؛لاقسا

 .مه951 ءااط ؛توريب ؛ةيبرعلا ةقاقثلا راد :تاوصالا مثعو فرصلا -



 ةيفصولا تايناسللا ءوض يف ةيفرصلا ةينبلا ةسارد

 هيد دتاتيدرف ناغنوم :ريسوس
 ؛ةنيجع دمحمو شواشلا دمحمو يدامرقلا حلاص : ةماعلا ةينسلالا يف سورد --

 . باتكلل ةيبرعلا رادلا

 :(هام١ ت)ربنق نب نامثع نب ورمع رشي ويا :هيوبيس
 .ت ا.د ءااط ؛توريي «ليجلا راد ,توراه دمحم مالسلا دبع قيقحت : باتل

 :(ه454 ت) هللا دبع نب نيسحلا يلع وبأ سيئرلا خيشلا .انيس نبا

 مدع ىيحيو :نايطلا ناسح دمحم قيفحت : فورحلا ثودح بابسأ يف ةلاسر -

 م1888 :قشمدي ةيبرعلا ةغللا عمجم تاعوبطم
 :دمحم قيفوت .د :نيهاش

 ؛١ط :ةرهاقلا ,ةبهو ةبتكم :ةيثالثلاو ةيئانثلا نيب ةيبرعلا ةغللا لوصأ

 ماقول مهل

 :روبصلا دبع .د .نيهاش

 م1955 :ةرهاقلا ملعلا راد: ثيدحلا ةغللا ملع ءوض يف ةينآرقلا تاءارقلا -

 .م٠198. راها 4٠٠١ «توريب ؛ةئاسرلا ةسسؤم : ةيبرعلا ةينبلث يتوصلا جهنملا -

 :ديز وبأ قزارلا دبع .د عم كارتشالاب - حوتفلا وبأ دمحم .د :هفيرش

 م١ 91لا/ ةرهاقلاب بابشلا ةبتكم ؛ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا نيب ةمدكلا ةينب
 :جاحلا نمحرلا دبع :حلاص

 دهعم :تايناسللا ةلجم يف تالاقم ةلسلس «ثيدحلا ناسللا ملع ىئإ لخ دم -

 20918 ؛4عوم) 94/1 ةنسا ١ ناددعلا رئازجلا :ةيتوصلاو ةيناسللا مولعلا

 ما
 :داؤف ؛يزرط

 .م1910* «توريب ءاهفيدحتو ةيبرعتا ريسيت لييس يف -

 :نومير.د .ناحط

 م1917 عارط :ينانيللا باتكلا راد : ةيبرعلا ةيتسلالا -
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 دوصقل ادبع دمحم دو

 يفوت نسح .د :اظاظا

 ةيماشلا رادلا ءقشمد ءملقلا رنا :ةغنلا ةفرعم ىلإ لخدم ناسنإلاو ناسللا --
 تءد ؛تورهب

 :نسح ناملس .يناعلا
 يناقثلا يبدالا يدانلا ( ةيبرعلا ايجونونوف ) ةيبرعلا ةغللا يف يتوصلا ليكشدلا -

 مسق ةيندرالا ةعماجلا
 سطسغأ ه١ 4.2 ةدمقلا وذ 20 ع 4م ةيوغللا تاساردلا ةلجم ةيبرعلا ةغللا
 مقلم

 :ناضمر .د ؛باوتلا ديع

 م1510 :رصم ؛١ ط :يوغللا روطتلاو ةماعلا ىف
 رادو ةرهاقلاب يجناخلا ةبتككم :يوغللا ثحبلا جهانمو ةغللا منع ىلإ لخدملا -

 م١ 841 راها ؛ 07 ,ضايرلاب يعافرلا

 :ريقش نسح .داوجلا دبع

 يبرعلا تاجهللا ةساردن يمذع لخادم وحن -
 وذ 21 عوهم «ثدرألا - كرمريلا ةمماجب ةيوغللا

 تاساردلل ةيبرعلا ةلجا : ةرصاعملا

 سطسغا /ه14.05١ ةدعقلا

 .ماوهك

 :دهاجم ميركلا دبع نمحرلا دبع

 565غ ؛يبرعلا ركفلا ةلجم : ينج نبا دنع ةيفرصنا ةئالدئاو ةيتوصلا ةلالدلا

 م1585 سرام

 :دمحم دوصقملا دبع .د .دوصقملا دبع

 ؛بتكلا ملاع :نييلرصألاو نييوحنلا بتك يف هروطتو يفرصنا قافتشا
 سماخلا ناددعلا ؛نورشعلاو ثناثلا دلجنلا .ضاير لأ

 .ه١ 45+ نايدامجلا - ناعيبرلا «سداسناو



 .ةيقصولا تايناسللا ءوض يف ةيؤرصلا ةينبلا ةساردا

 :دواح د مديع

 ةيوغللا تاساردلن ةيبرعلا ةلجما : ةيبرعلا ةغللا يف ةيتوصلا دعاوقلا قيبطت بيترت -

 .م14948 سطسغأ :رياربف لوألا ددعلا ىلوآلا ةنسلا

 ردصت ةيناسنإلا مولعلل ةيبرعلا ةلجما :رخآلا نم قتشم امهيأ عراضملاو يضاملا -

 .م1 5241 هجم .ةعو تبوكلا ةعماج نع

 :(هدككتز

 :ةديدجلا قافآلا راد تاروشنم ءةوابن

 دا ط ؛ترريب

 :راتخم دمحأ .دءرمع

 .م191/5 راها 80 ءالط :ةرهاقلاب بتكلا ملاع : برعلا دنع يوغللا ثحبلا -

 م1991 /ه١ 411١ ,ةرهاقلا ءبتكلا ملاع :يوغللا توصلا ةسارد

 ؛«تيوكلا ؛5ع ١7م ءركفلا مئاع :ةيجهنملا طبضو يبرعلا ينسلالا حلطصللا -

 .ماكخح

 :حلاص دمحم ؛رمع

 .م182805 «سنوت ,ةثيدحلا جهانملا ةروثو ةيبرعل: -

 :دمحم .د :داوع

 ةعماج ؛تاغللا زكرم :اهب نيقطانلا ريغل ةيبرعلا ةغللا سيردتو ةنراقملا تايناسللا -

 ةرخآلا ىدامج ؟ ع .*م ؛ةيوغللا تاساردنل ةيبرعلا ةلجمل ءندرألا ؛كومريلا

 ما 586 رياربف /هذ غم

 :نسح .د نوعا

 م1517 01 828غ رششلاو فيلأتلل ةماعلا ةيرصملا ةكيهلا «ةلجا : ةاحتناو وحنلا ةيضق -

 :رشنم .د .يشايع

 ةرادلا ةلجم : برعلا دنع ريكقتلا جهنمو ةيناسدلا -

 .م1 42410 سرام مها 4.07

 بجو 15 ع « ؛عوضايرلا

 كك



 دوس انبم دمت ويسعل بع

 :دمحأ دمحم د ؛جرفلا وبأ
 «ةيبرعلا ةضهنلا راد ؛ثيدحلا ةغللا ملع تاسارد ءوض يف ةيوغثلا مجاعملا -

 9111 :ط :توريب

 .تا.د «توريب ؛ةيبرعلا ةضهنلا راد :ةغللإ هقف ةساردل ةمدقم

 :تريور يرنه .د ءشيلف

 بيرعت ! ينج نبال بارعإلا ةعانص رس ءوض يف برعنا دنع ينوصلا ريكفتلا -
 ,7؟ج :ةرهاقلاب «ةيبرعلا ة

 .م15542 راه1 72/7 :ةيريمألا عباطملا نوؤشل ةماعلا ةئبهلا

 راد نوهاش روبصلا دبع .د ببرعت : ديدج يوغل ءانب رحن :ىحصفلا ةيبرعلا -
 م1941 ,5ط «توريب ؛قورشلا

 عمجم ةلجم :نيهاش روبصلا دبع .د قيقحتو 5 1 َ نع

 م٠158 ةرهاقلا ءصاصقلا دمحم :يلخاودلا ديمحلا دبع ببرعت :ةغللا -

 :يسافلا رداقلا دبع .يرهفلا

 (1) ع «تايناسللا ةلسلس ؛تايناسللا يف ثلا علما «يتاسدلا حلطصملا -

 .ماقوك

 :دمحم دمحأ .د ودق
 باتك ةمدقم لالخ نم ليلخلا دنع تاوصالا مدع ةلاسصأ -

 00000 رصاعملا ركفتا رادو :قشمد
 .م1559 ءقشمد ءركفلا رادو «توريب :ركفلا راد : تايناسللا ئدابم -

 ورعب

 ءاغ .د .يرودق

 را ةعبطم ةينيدلا نوؤشلاو فاقوألا /ازو :ديوجتل ءاملح دنع ةيئوصلا تاساردلا -
 .ما ؟مجأهأ 4.5 1 دادغب دوتخلا

 هع ؛دادغي ةعماجي ةعيرشلا ةيلك ةلجم :ةيبرعلا ءاملع دنع تاتّوصملا -

 اواو ممزعوك

 م



 ةيفصولا تايقاسللا ءوض يف ةيفرصلا ةينبلا ةسارد

 :ميهاربإ ديسلا :يتيوزقلا
 .عا 5/!5 هتس ؛ناريإب رجح عبط :لوصآلا طباوض -

 :نسحلا دمحم معنملا دبع .د .يروراكلا

 دلجملا ,ةيوغللا تاساردلل ةيبرعلا ةلجملا :قيرصتلاو وحنلا نيب ايجونوفروملا -

 ه١ 40 لاوش :لوآلا ددعلا ءيناثلا

 اج :ونيتناك

 م1547 رثازجلا 8 ع :ىرشبلا ناسللا ةلجم -

 :نوج :زنويلا

 «ةيعماجلا ةفرعملا راد ؛ليلخ يملح .د ةمجرت :ةيوغنلا يكسموشت ةيرظن -

 . ماو كاط قيردتكسإلا

 :هيردتأ ؛هينيترام
 «توريب ءرشنلاو ةثادحلا راد :هنلا قزر نوير ةمجرت :ةماع ةينسنأ ٌئدايم -

 ماو88 /ها 4١5 ءقشمد ءرمحلا دمحأ .د ةمجرت ةماعلا تايناسللا ئدابم -

 :يابويرام

 ةرهاقلا ءبتكلا ملاع ءرمع راتخم دمحأ .د قيلعتو ةمجرت :ةغللا ملع سس(

 .ماكوم مهاو13 ىط

 مسنف رشانتا يبرعلا خالص .د ةمعترت :اهرؤطتو اهتيبطو اهلوصا رشا تافل.ب
 .م151/ ٠ ريمفوت «ةرهاقلاب ةيكيرمألا ةعماجلاب رشتلا

 عا



 دوصقلا دبع دمحم دوصقلاديع

 ةرب .جربلام
 ةغلل يلودلا موطرخلا دهعم :ليلخ يملح دمحم .د ةمجرت «تايتوصلا -

 م926١ (ةيبرعلا

 :ناوطنأ :هييام

 بدالا يف ثحبلا جهنم لاقم عم رشن :رودتم دمحم .د ةمجرت ؛ تاسللا مدع -

 :ةرهاقلا :ةضهنلا راد «برعلا دنع يجهنملا دقنلا باتك يف نوسنالل ةغللاو

 مقر

 :يدهم .د :يموزخملا

 ىفطصم ؛ةرهاقلا : ثيدحلا يملعلا جهنملا ىلع قيبطتو دعاوق يبرعلا وحنلا يف -

 .م1555 2 يبلحملا يبابلا

 :مالسلا بيع .د :يدنسملا

 .م1541 ءايبن ؛باتكلل ةيبرعلا رادلا :ةيبرعلا ةراضحلا يف يناسلنا ريكفتلا -

 م984١ :؛باتكلت يبرعلا رادلا «تايتاسللا سوماق -

 م1985 سرام ءسنوت «باتكلل ةيبرعلا رادئا «تايناسلنا عمجارم -

 :دعس .د :حولصم
 ةلجم :نوهاش روبصن' دبع .د ةيبرعل! ةينبلل يتوصلا جهنملا باتكل ةيداقن ةسارد -

 .م1424 5ع 3م :ةيوفللا تاساردلا

 :فسوي كلام .د ؛يبلطملا

 .م١ 9265 ةنم ؛باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا :ةغللاو نمزلا -

 :دمحأ .د .بوئطم

 .م1541/ ء3اط ,نامع :رشتنل ركفلا راد :ةيوغل ثوحب -

 :يبرعلا ءامنإلا دهعم

 .م191/8 توريب :ةينسلالا نع صاخ ددع :يبرعلا ركفنا ةلجم

 كك



 ةيفصولا تايناسللا ءوض يف ةيفرصلا ةيتبلا ةسارد

 :يلع .د ؛مراكملا وبأ

 ةيبرعلا ةيلك ؛:ةيبيللا ةعماجلا تاروشتم :يوحنلا ريكفعلا لوصأ -

 ماما لا

 . توريب «ةفاقثلا راد :يوحتلا ركفلا ميوقت -

 :رداقلا دبع ؛يريهملا

 برعلا باتكلا داحتا اهردصي يبدألا فقوملا ةلجم : ةيبرعلا ةملكلا ةينب يف يار --

 .م19265 سطسغأ ءويلوي /155 0188 ع :قشمدب

 :داهت . د ؛ىسوملا

 ةيبرعلا ةسسؤملا :ثيدحلا يوغللا رظننا جهانم ءوض يف يبرعلا وحنلا ةيرظن -
 .م٠194 «توريب ؛ ١ ءرشتلاو تاساردللا

 :دمحم يدهم فانم .د ؛يوسوملا
 اوصألا مدع -

 :جروج .نانوم

 .م19801 ؛ءسنرت «شوكبلا بيطلا بيرعت :ةينسلالا حيتافم -

 :غنلراك نيتسيركو رووم سنربت :غنلراكو رووم
 نيسح دماح د ةمجرن : يكسموش ةلحرم دعب امل ةغل ملع رحن - ةغللا مهف --

 و ؛يطسارلا دواد ناملس .د ةعجارم ؛جاجحلا
 .م1 584 ,دادغب ,ةيفاقثلا

 :(روتكد) نيسح رصان
 :قشمد :ةينواعتلا ةعبطملا :ةلالدو ًاقاقتشا ةديزمو ةدرجم ةيثالدلا غيصلا -

 .م1994 /ه415١ 41١ ط ؛توريب ءبتكلا مئاع : ةيرغللا

 نوؤشلا راد ؛مالعألاو ةفا

 .ماقوك اه

 ةعيطملا : ةيفرصو ةيوحن اياضق

 :ميهاريإ ةفيطل .د ؛راجنلا

 فضو يف ةيفرعلا ايبا روع
 .م19914 /ه1414 كط ؛نامع

 .ما152889 راهإ 4١5 ؛قشمدي ةينوا

 ءندرألا ؛ريشبلا راد ءاهديقعتو ةيوحنلا ةرها

 انقر



 دوصقملادبع دمحم دوصقل دبع

 :برعلا نييوغللا نم ةبخن

 .م19417 ءاط «توريب ؛نانيل ةبعكم ,؛ثيدحلا ةغللا ملع تاحلطصم مجعم -

 :ديعس ماسح .د ءيميعنلا

 «مالعإلاو ةفاقثلا ةرازو تاروشتم ءينج نبا دتع ةينوصلاو ةيجهللا تاساردلا
 ما46. .قارعلا
 1541 3ع )١5(: م ,دادغب :ةيقارعلا هروملا ةلجم : ةيتوصلا ةباتكلا -

 :ماصع .د ؛نيدلا روت

 ءاط ؛توريب «يتاتبللا ركفلا راد :( اكيعينوفلا ) ةيوغنلا تاوصألا مدع -
 ماقق؟

 :١اط ؛توريب :يناتبللا ركفلا راد :( ايجونوئوفلا ) ةيوغللا تاوصالا فئاظو مدع -
 اكحك

 :نزام .د :رعولا

 4 عوةيبرعلا ةفاقثلا ةلجم ءدحاو يوغل جذومن لالخ نم ةيبرعلا تايتوصنلا -

 .19108 ناسين «ةيئاثلا ةنسلا

 :دمحأ ىيحي
 م924١ ربمسيد ءركفلا ملاع :ةغللأ ليلمت يف هرودو يفيظولا هاجتالا -

 ةيبنجألا ةغللاب - ًايناث

 *« عجوتمل هوجتلت آم عادتعاتعك معها 8مملع امه قمل, 1974.
 + م. 100/85, خم هنتلتسع نك ظمهلتمط عاود عام, قسط فععب 1947 .
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